
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2017/6 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 31 / de maig / 2017 

Durada Des de les 18:35 fins a les 20:10 hores 

Lloc Sala de Plens 

Presidida per Eva María Menor Cantador 

Secretari Carme Coll Gaudens 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77123566N Alvaro José Pacheco Comino SÍ

38062022N Antonio Rodríguez Yáñez SÍ

44989236V Elisabet Ruiz Romero SÍ

33896972D Encarnación Rodrigo Morales SÍ

01925637P Eva María Menor Cantador SÍ

47235133X Iván Sanz Pérez SÍ

46644747B Joaquim Jesús Duran Redondo SÍ

47173117W Josep Martínez Valencia SÍ

43510749Q José Pérez Jiménez SÍ

34764081H Maria José Granados Martínez SÍ

33900306P Maria Pilar Paz Sierra SÍ

36521412B Miguel Rodríguez Rosillo SÍ
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44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ

77126306S Rafael Muñoz Contreras SÍ

34743630Z Ruben Toro Alvarez SÍ

46605841K Teresa Carceller Labaleta SÍ

Assisteix el Sr. Raúl López Borrás, interventor municipal.

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del 
dia.

A) PART RESOLUTIVA 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Assentiment

S'aprova sense necessitat de lectura l'acta de la sessió ordinària del Ple que va tenir lloc el dia 
26 d'abril de 2017, atès que tots els membres del consistori disposaven del text.

Pròrroga del  contracte  de  gestió  del  servei  públic  de  recollida  i  transport  al  centre 
d'eliminació de les diverses fraccions de residus municipals, de la neteja viària i altres 
serveis complementaris (exp. 1406/2017)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 7, Abstencions: 1, Absents: 0

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu:  «Gracias alcaldesa. 
Como se ha comentado en los acuerdos, la intención del equipo de gobierno es prorrogar una 
año más el contrato de recogida de basuras y de limpieza de vía pública. Es un contrato que 
está en vigor desde el 2009 y podríamos ejercer dos años de prórroga, pero la intención es 
ejercer sólo un año de prórroga y a partir de ya ponernos a trabajar para el próximo contrato.  
Estudiaremos diferentes posibilidades, incluso de partirlo en lotes para, por un lado, sacar la 
recogida de basuras y por otro lado lo que es la limpieza de vía pública. Estudiaremos que vale 
la mejor alternativa, si  separarlo, si  sacarlo conjunto, pero creemos que efectuaremos esta 
prórroga pero que el contrato ya ha llegado al fin de su vida útil y pensamos que tenemos que 
empezar a trabajar ya de cara al contrato del ejercicio siguiente”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas 
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gracias señora alcaldesa. Bien, si bien es cierto que la prórroga de este contrato se hace más 
que necesaria  dados los tiempos que estamos y  no  da  tiempo ante  la  complejidad de la 
evaluación y la gestión del futuro expediente de contratación, estoy de acuerdo con lo que dice 
aquí de “para tratar de mejorar la calidad, nuevos métodos de gestión y optimización y otros 
factores para asumir la eficiencia y las finalidades de este contrato”. No estoy de acuerdo con 
la parte en la que pone que se justifica la necesidad e idoneidad de hacer esta prórroga y 
continuar  la  prestación  de  este  contrato  de  gestión  de  servicios,  atención  a  la  gestión  y 
ejecución del contrato realizado hasta la actualidad por el contratista, ésta es la parte que no 
estoy  muy  de  acuerdo,  con  la  consecución  de  los  objetivos  fijados,  la  transparencia  y  la 
facilitación  de  los  datos  y  la  presentación  eficiente  de  sus  servicios  programados.  Yo  no 
considero  que éstas  tres  últimas cosas que he citado  se  hayan dado,  puesto  que en las 
reuniones que se hicieron con las comunidades de vecinos pues…..  la  transparencia  y  la 
facilitación de  esos datos costó,  costó  bastante  y  así  como tampoco  creo  que sea… que 
últimamente se esté haciendo una gestión o una ejecución del  contrato eficiente,  yo no lo 
comparto.  Por otro  lado,  hablando con el  regidor del  área,  Rafa Moya, me parece que es 
acertado la manera del estudio del futuro pliego de contratación de este tipo de servicio, tanto 
de recogida de basuras como el de servicio de limpieza diaria, que bien, bien, no sabremos si  
es mejor hacerlo conjuntamente o bien por separado, es una cosa que tenemos que estudiar y 
tenemos que valorar, sí que le he comentado anteriormente que estaría bien, como así me ha 
asegurado,  que  así  se  está  haciendo,  que  en  el  próximo  pliego  de  condiciones pues  los 
contenedores de reciclaje pues sean adaptados a las personas con la movilidad reducida y así 
me ha manifestado que así se hará, y que… bueno, esto no te lo he comentado antes porque 
se me ha ido un poco de la mente, pero bueno, sería interesante que en el pliego también se 
recogiera la compra de maquinaria menos ruidosa y más efectiva, menos contaminante, más 
eficiente, etc, etc, de acuerdo? Y sí que es una cosa que me gustaría que se recogiese muy 
explícitamente dentro del pliego de condiciones. Por este motivo, en lugar de votar en contra,  
mi voto será una abstención para que se pueda tirar hacia adelante, pensando en positivo en lo 
que vendrá, partiendo de la realidad de donde venimos, siendo conscientes de los fallos que 
hay ahora, para que en un futuro pues podamos mejorar la calidad de este servicio de cara al 
mejor aprovechamiento de cara a la ciudadanía. Muchísimas gracias”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gracias 
señora alcaldesa. A ver, adelanto el inicio diciendo que el grupo de BeC votaremos en contra 
de  esta  propuesta  y  votaremos  en  contra  por  una  cuestión  de  coherencia  política.  No 
estuvimos de acuerdo con el  pliego de condiciones con la  contratación de este servicio, y 
ahora, lo que se está ofertando aquí en esta sala de plenos es una prórroga, la última prórroga 
según ha comentado el señor Rafa Moya de una empresa, que bueno, ha venido prestando el 
servicio estos últimos 9 años. Decir dos cosas, y le tomo la palabra al señor Rafa Moya. En 
primer lugar, a ver si es verdad y espero que sí que sea así, que nos pongamos a trabajar 
desde ya en el diseño y el desarrollo de estos pliegos de condiciones que han de tener la  
nueva concesión de este servicio indispensable para la ciudadanía. Creemos que es buena la 
línea de ir avanzando en separar por paquetes, porque esto también te da la posibilidad de 
hacer  estudios mucho más acotados y  ver  de qué manera,  o  si  sería  rentable  o  si  sería 
beneficioso  o  si  mejoraría  el  servicio,  o  si  mejoraría  las  condiciones  laborales  de  los 
trabajadores/as de este servicio, de interiorizar alguno de estos dos paquetes. Y por otro lado, 
una de las cosas que hemos detectado y que puede detectar cualquier ciudadano de este 
municipio, es que ha habido muchísimas quejas del servicio, en cuanto sobre todo a la limpieza 
de calles. En cuanto a la limpieza de calles ha habido muchísimas quejas. Por tanto, en este 
pliego de condiciones, a más a más de alguna de las cosas que ya se han dicho en esta sala 
de plenos y que insistiremos en alguna de las reuniones que espero tener, esperamos tener 
adelante para hablar de este tema, creemos que debe estar la cuestión del control de calidad 
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que ejerza este empresa por parte de la ciudadanía y por parte del equipo de gobierno o de los 
legítimos  representantes  de  la  ciudadanía.  Pensamos  que  esto  no  se  ha  cumplido  estos 
últimos años y tenemos la sensación de que esta empresa ha ido haciendo un poco a su 
manera  o  a  su  libre  albedrío.  Lo  último,  hubieron  reuniones  con  los  responsables  de  la 
empresa de limpieza de calles con los vecinos, se habló del tema de la maquinaria, de la 
máquina que limpia la  barredora,  perdón,  la  barredora que limpia las calles,  y el  otro día, 
bueno, volvíamos a tener fotos pasadas por un compañero, que la máquina volvía a perder 
aceite, como si no hubiese pasado nada después de aquella otra reunión, a pesar del debate 
que hubo, las promesas incumplidas, etc. Por tanto, repito, BeC vamos a votar en contra por 
una cuestión de coherencia política y sí que tomamos el guante a trabajar este tema en la línea 
que ha comentado el señor Rafa Moya. Muchas gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: “Gràcies senyora 
alcaldessa. Bé, l’AEB també votarà en contra d’aquesta pròrroga, perquè per començar som 
conseqüents, ja vam votar en contra en a l’anterior pròrroga, en aquell ple ja vam demanar que 
es fes una auditoria, que es pot fer, perquè la darrere es va fer en el 2011 i aquesta auditoria no 
s’ha  demanat  i  no  s’ha  fet.  Justifiquen  la  necessitat  de  pròrroga  d’aquest  contracte  per 
l’assoliment dels objectius fixats. Si és així, per què hi ha un pla d’ocupació que es destina a la 
neteja viària? Pot ser perquè en cap moment aquest objectiu s’ha assolit. Tot i que el contracte 
diu que la reparació i reposició dels contenidors es farà amb temps no superior a 24 hores, 
sabem que molts contenidors no tenen una apertura òptima i costa molt que els canviïn. Qui no 
compleix  amb  lo  acordat  en  el  contracte  i  qui  no  ho  fa  complir?  També  trobem  una 
incongruència. Si aquest contracte contempla la neteja del parking soterrat de la Burgos durant 
dos dies a la setmana, per què aprovem a l’abril d’aquest any una ampliació de contracte de 
serveis a l’empresa La Bruixa, de neteges generals, on es passa a una neteja diària d’aquest 
parking? A quantes empreses es paga per la neteja d’un mateix espai? Avui li he demanat, o 
ahir li vaig demanar al regidor la Memòria de servei d’aquesta empresa, de l’any 2016 i ell em 
va contestar que la demanavem. Nosaltres creiem que prorrogar aquest contracte sense haver 
estudiat aquesta Memòria que prèviament no s’havia demanat, és molt agoserat. S’estudia la 
Memòria, es mira què es compleix, què no es compleix, què es necessita canviar i la pròrroga 
es pot intentar millorar. Això no s’ha fet i nosaltres no avalarem aquest tipus de gestió tampoc. 
Queda poc temps fins a la finalització del contracte per buscar alternatives a l’externalització 
d’aquest servei i voldríem saber si aprofitaran aquest temps. Gràcies».

S’aprova amb 9 vots a favor (8 PSC i 1 PP), 7 vots en contra (5 AEB i 2 BeC) i 1 abstenció  
(regidora no adscrita), el següent acord:

I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 1406/2017, relatiu a la pròrroga del contracte de gestió del servei públic de 
recollida i transport al centre d'eliminació de les diverses fraccions de residus municipals, de la 
neteja viària i altres serveis complementaris

II. Relació de Fets.
1. Per Provisió d'Alcaldia de data de 23 de maig de 2017, es va iniciar l'expedient de pròrroga 
de la vigència del contracte de serveis de la gestió del servei públic de recollida i transport al 
centre d'eliminació de les diverses fraccions de residus municipals, de la neteja viària i altres 
serveis complementaris, arran la petició de l'empresa adjudicatària de data 4 de maig de 2017.
2. Aquest contracte administratiu va ser adjudicat per acord de Ple municipal,  de data 28 de 
gener de 2009, i es va formalitzar amb l'adjudicatària CESPA SA, en data 27 de febrer de 2009, 
essent la seva data d'inici l'1 de juny de 2009 i la seva durada de 2 anys, amb possibilitat de 
pròrroga en els termes definits al contracte.
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3. Instruït l'expedient, consta el consentiment de l'empresa adjudicatària i han estat emesos els 
informes tècnics, econòmics i jurídics procedents.

III. Fonaments de dret.
1r. D'acord la clàusula quarta del contracte i la clàusula 1.6. del PCTE , es permet la possibilitat 
d'acordar pròrrogues, de forma expressa per l'òrgan de contractació, com a exigeix l'article 23 
del TRLCSP, amb els següents termes:
«Clàusula  quarta  del  document  administratiu  del  contracte:  El  servei  es  posarà  en 
funcionament en la seva totalitat l'1 de juny de 2009 i la seva durada serà de dos anys. Es  
podrà prorrogar de mutu acord i fins un màxim de 8 anys, resultant la durada total de 10 anys»

Igualment, la clàusula 1.6. del PCTE: «Durada del contracte: La concessió tindrà un termini de  
vigència de 2 anys, a comptar des de la data d'adjudicació del concurs públic per part del Ple  
de l'Ajuntament, amb posteriors renovacions anuals mitjançant pròrroga fins a un màxim de 8  
anys, resultant una durada total màxima de la contracta de 10 anys.....»

2n. D'acord amb l'informe tècnic del responsable del contracte: 
a) Es justifica la necessitat i idoneïtat de fer aquesta pròrroga i continuar la prestació 
d'aquest contracte de gestió de serveis, en atenció a la gestió i execució del contracte 
realitzada fins a l'actualitat  pel  contractista, amb l'assoliment dels objectius fixats, la 
transparència  en  la  facilitació  de  les  dades  i  en  la  prestació  eficient  dels  serveis 
programats.  D'altra  banda,  també  esdevé  necessària  aquesta  pròrroga  davant  la 
complexitat  d'avaluació  i  gestió  del  futur  expedient  de contractació  per  a  tractar  de 
millorar la qualitat, nous mètodes de gestió i optimització, i altres factors per a assolir 
l'eficiència en les finalitats d'aquest contracte.

b) Aquest contracte preveu la revisió de preus en la seva clàusula 3a del contracte i 
10.5  del  PCTE, mitjançant  la  variació de l'IGPC que s'ha d'aplicar sobre el  total  de 
l'oferta  adjudicada  a  excepció  de  l'import  d'amortitzacions  i  despeses  financeres. 
Aquesta revisió de preus s’aplicarà un cop s’hagi publicat l’IGPC corresponent al mes 
de maig del 2017.

3r. D'acord amb el contracte esmentat i d'acord amb els principis, regim jurídic i procediment de 
la duració i pròrroga dels contractes administratius de serveis disposats pels articles 23, 278, la 
disposició addicional segona i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 
aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Acordar la pròrroga del contracte administratiu de gestió del servei públic de recollida i 
transport al centre d'eliminació de les diverses fraccions de residus municipals, de la neteja 
viària i altres serveis complementaris, per un termini d'un any, amb efectes a partir del dia 1 de 
juny de 2017, en les mateixes condicions contractuals vigents i  amb un preu anual net de 
931.726, 02 euros, sense perjudici de la variació que s’hagi d’aplicar en virtut de la variació de 
preus prevista a la clàusula 3a del contracte i la clàusula 10.5 del Plec de condicions tècniques.

Segon.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  total  de  543.506,84  euros  nets,  amb  un  IVA de 
54.350,68  euros,  corresponent  a  la  previsió  del  preu  del  contracte  prorrogat  fins  a  31 de 
desembre de 2017, amb càrrec a les partides pressupostària 1204 1621 22700 recollida de 
residus,  i  1204  1631  22700,  neteja  d'espais  lliures,  i  amb  el  compromís  de  dotar  el 
pressupostos municipal de 2018 amb la consignació pressupostària adequada i suficient per a 
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fer front la contractació. 

Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  l'empresa  adjudicatària  del  contracte  i  citar-la  per  a  la 
formalització  de  la  pròrroga  del  contracte  que  tindrà  lloc  dins  del  cinc  dies  següents  a  la 
notificació i facultar l'alcaldia per a l'execució i formalització d'aquest acord, inclosa la resolució 
de la revisió de preus.

Quart. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 

1. Publicar aquest acord de pròrroga al Perfil del Contractant.
2. Comunicar les dades de la pròrroga del contracte al Registre de Contractes del Sector 

Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre.

3. Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en què s’hagi 
formalitzat  la  pròrroga  del  contracte,  en  el  termini  dels  tres  mesos  següents  a  la 
formalització del contracte, d'acord amb l'article 29.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre.

4.

Moció BeC:  Davant  la  presència  habitual  de comercials  a domicili  en  el  Municipi  de 
Badia del Vallès (exp. 805/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Pilar  Paz,  qui  diu:  “Gracias  señora 
alcaldesa. A ver,  comienzo esta exposición, haciendo lectura de un cartel  existente en una 
comunidad de vecinos de nuestro municipio. Dice “Prohibida la entrada a toda persona no 
autorizada. En esta comunidad sólo se aceptan visitas de vecinos, familiares, amigos, así como 
de autoridades competentes y servicios contratados por los vecinos o la comunidad. En esta 
comunidad no se aceptan visitas de comerciales y vendedores de cualquier producto o servicio 
que no estén solicitados por un vecino. No admitimos la venta conocida como puerta fría. La 
propaganda dejarla en la cesta de la entrada habilitada para tal  fin”.  Pues ésta ha sido la 
respuesta de una comunidad ante el continuo ataque al que se ven sometidos en su casa. Día 
tras día, somos conocedoras de casos en los que la ingenuidad, la soledad, sí, la soledad, la  
falta de habilidades comunicativas y sobre todo la necesidad, hacen que la visita de estos 
agentes comerciales inicien un auténtico quebradero de cabeza. Hace meses, llegó a nuestro 
conocimiento el caso de Conchi, una vecina a quien vendieron un aire acondicionado que no 
necesitaba, diciendo que era gratis y que no iba a pagar, pues la promoción en un nuevo 
suministro  energético  llevaba  incluida  el  regalo  de  este  aparato.  Y  llegaron  los  primeros 
recibos, en los que se cobraba la instalación de un aire y empezó la retahíla de llamadas 
interminables para  la  devolución del  dinero  y  del  aparato que nunca había  necesitado.  La 
intervención de uno de nosotros, hizo que le dejasen de pasar las letras,  pero lo  pagado, 
pagado estaba. No pasaron por el  aire acondicionado, porque seguramente, ya había sido 
pagado con creces.  Este  es un caso normal  y  las instituciones debemos estar  al  lado de 
quienes padecen este  tipo de engaño y acoso continuo,  porque aunque las competencias 
municipales no permitan ciertas cosas, sí tenemos que poner todos nuestros recursos para 
ayudar a los vecinos en la defensa de sus intereses y derechos frente a los abusos. Por eso 
agradecemos a los grupos municipales las aportaciones en apoyo a esta moción con la que 
poder a empezar a hacer gestos que nos den a entender que esto debe ser regulado de otra 
manera. No se puede permitir que la ley de libre mercado se imponga a la ley del derecho a no 
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ser engañada, porque las leyes son y deben ser la defensa de las más débiles frente a las más 
fuertes, para eso se diseñan y hacen respetar.  Una sociedad sin reglas ni  leyes hace que 
prevalezca  la  ley  del  más  fuerte,  y  en  el  caso  que  nos  ocupa,  son  las  empresas 
suministradoras. Mirando la moción, no se sale del marco competencial de los ayuntamientos. 
En el primer acuerdo se dice que la OAC estará vigilante ante este tipo de campañas, y lo hará, 
para  hacer  entender  a  las  empresas  que  en  Badia  los  vecinos  no  están  solos  y  que  el 
ayuntamiento  vigila  este  tipo  de  campañas.  Mirar  para  otro  lado,  no  es  delegar  en  otras 
administraciones, es favorecer a los fuertes y abandonar a los débiles. La seguridad que BeC 
dará apoyo a los responsables de la OAC en la difusión de derechos, así como la búsqueda de 
información de quienes se mueven por nuestras calles y  portales buscando presas fáciles 
como tiburones en el océano. Y Badia no es un océano sin leyes en las que estos tiburones se 
peguen un festín a diario. Al menos eso queremos conseguir y desmostrarles. Empecemos con 
esta moción, sigamos con el acompañamiento a quienes sufren este tipo de estafas. Ya ya 
como para acabar, sólo comentar que el compañero de BeC que interfirió en el caso de Conchi, 
sigue recibiendo llamadas intimidatorias de una empresa de recobros y de esto hace ya más 
de un año. Por supuesto, ya ha cursado la pertinente denuncia. Muchas gracias”.

S’aprova per unanimitat, el següent acord:

Des de fa temps som coneixedors de la presència de comercials que fan la seva feina oferint 
serveis i productes a domicili. També som coneixedors que a vegades els mètodes utilitzats per 
vendre un producte o un servei o la informació que es dona no són adients ni gens ètics. La  
presència de comercials agressius al nostre municipi, que amb l’excusa de donar informació 
sobre  preus  o  campanyes  de  diferents  subministraments  energètics  generen  nombroses 
situacions de tensió i malestar entre els i les veïnes del nostre municipi, ens posa en evidència 
la necessitat de reclamar a l’administració local un paper proactiu, informatiu i  assessor tot  
pensant en la protecció i benestar del ciutadà sense criminalitzar la tasca a desenvolupar per 
part  d’aquest  grup  de  treballadors  i  treballadores.  En  general,  es  tracta  de  campanyes 
endegades per les empreses distribuïdores de serveis que sovint comporten una molèstia pels 
residents, informació dubtosa per als consumidors, quan no amaguen informació que després, 
en cas d’acceptar l’oferta, poden comportar autèntics maldecaps per al consumidor-client. A 
més,  les  víctimes  d’aquest  tipus  de  comercials  acostumen  a  ser  persones  grans,  més 
vulnerables a la informació i interessos comercials i que en la seva bona voluntat obren les 
portes  de  casa  seva  a  algú  que  inicialment  s’hi  identifica  com a  treballador  de  l’empresa 
distribuïdora.

Front  aquest  tipus  de  pràctiques que generen nombroses queixes  i  una  gran  quantitat  de 
situacions a  vegades no  exemptes  d’actituds  agressiva  i  maldecaps innecessaris,  el  Grup 
Municipal de Badia en Comú proposa al ple l’adopció dels següents acords:

ACORDS

Primer:  Que  l’Oficina  Municipal  de  Consum  en  el  moment  que  tingui  coneixement  d'una 
campanya de venda a domicili demanarà a l'empresa que la realitzi la següent informació: 

1. Les dades de l’empresa i d’acció de la campanya, (dia d’inici i finalització).

2. Les zones afectades per la seva campanya. 
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3. Documentació  en  paper  o  via  telemàtica  de  la  informació  a  transmetre  als  veïns  i 
veïnes. (fulletó de propaganda o informació)

4. Donar dades dels treballadors i  treballadores que desenvoluparan la campanya, així 
com la còpia de la seva alta en el regim pertinent de la Seguretat Social ( comte d’altri, 
autònom, ...).

Segon:  L’Ajuntament  mitjançant  l’Oficina  Municipal  de  Consum  realitzarà  una  campanya 
informativa a través dels diferents canals de comunicació amb la ciutadania, per informar i fer  
recomanacions sobre com actuar davant pràctiques comercials abusives a domicili i tot aquella 
comunicació  que  consideri  que  ha  de  rebre  la  ciutadania,  on  constin  les  recomanacions 
generals  que  ha  d'observar  qualsevol  ciutadà  davant  la  venda  comercial  a  domicili, 
especialment pel que fa a les companyies de subministraments.

Tercer: Que l'oficina Municipal de Consum continuarà donant suport i assessorant al ciutadà 
vers les pràctiques comercials abusives a domicili, informant dels drets que els assisteixen.

Quart.  Donar  trasllat  urgent  a  l'Agència  Catalana  de  Consum de  les  visites  i/o  denúncies 
presentades a l'Oficina Municipal de Consum dels ciutadans i ciutadanes que portin per motiu  
pràctiques comercials abusives a domicili».

Moció BeC: Per la millora en la prevenció i en la gestió dels residus municipals (exp. 
1478/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Moltes gràcies senyora 
alcaldessa.  La  qüestió  de  portar  aquesta  moció  en  aquesta  sessió  plenària,  és  una 
intencionalitat de nou amb un caràcter merament ideològic, hermanament també ideològic en 
el sentit de recuperar allò que durant molt de temps hem anat perdent. Quan  jo era més jove i 
participava d’algunes entitats ecologistes, sempre parlaven de les nostres 3 bessones, que 
eren les 3 erres, allò de reduir, recuperar i reciclar. Amb el temps i amb polítiques complexes 
amb sistemes i contractes molt complicats, amb interessos de vegades no massa clars entre 
grans empreses que son les que poden fer determinats tipus de recollides selectives i tal, hem 
acabat fent de la qüestió del reciclatge un veritable problema, un veritable problema perquè no 
hem acabat de resoldre la qüestió que tenim amb els residus municipals, però a més a més 
aquesta estructura, aquest disseny circular que havíem començat a pensar fa uns anys, no ens 
ha acabat de donar solucions. El que portem en aquí és allò de dir aturat i pensa i els hi estem 
dient a tots els municipis, no només al municipi de Badia, sinó a tots els municipis, aturem-nos i 
pensem en comú. Pensem tots i totes a veure com podem resoldre aquest tema, perquè és un 
tema que ni el resoldrà l’AMB sol, ni el podrà resoldre un municipi sol que comenci a fer petites 
accions. Si que és veritat allò de actua local i pensa global ens pot fer entendre que nosaltres a 
la festa major de Badia hem donat o donarem i esperem que amb molt d’encert un petit pas. 
Esperem, mireu si soc optimista, i aconseguirem reduir una mica la quantitat de residu que 
generàvem amb un tema com eren els plàstics. Tant debò sigui un primer pas, però el que 
estem posant sobre d’aquesta taula és no només això, sinó com redissenyem en tota l’àrea 
metropolitana tota la recollida selectiva. Jo l’altre dia em (...) una miqueta les dades de Badia 
del Vallès a l’any 2016 i no hem estat massa bons en quant a recollida selectiva, hem tornat a 
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caure. Ha caigut la quantitat de tones de residus que hem fet, suposo que la crisi també deu de 
costar, però és que a més a més en percentatges, la recollida de vidre i sobre tot de vidre i de  
cartró, mare meva, hem caigut molt. No tant en el plàstic i els contenidors grocs, però si en els 
altres. Les dades que tenim és que estem en algunes d’aquests elements 8 i 9 punts per sota 
de la mitjana i les mitjanes aquí parlaven d’un 39% a l’àrea metropolitana, vull dir que hi ha 
coses que hem de millorar. No tot és responsabilitat només de la institució local, també és 
responsabilitat d’institucions supramunicipals, però jo des d’aquí si que tinc que reclamar a la 
institució municipal, és a dir, necessitem impulsar una nova idea de tot lo que és la recollida de 
residus en l’àrea metropolitana, però continuar fomentant aquest tipus de campanyes a nivell 
local, perquè lo que hem d’aconseguir és d’allò que havíem guanyat durant un temps, no anar 
perdent-ho durant aquest temps. Per això nosaltres demanem el vot afirmatiu, el vot positiu en 
aquesta moció, com una moció que si es presenta, tots els ajuntaments de l’àrea metropolitana 
i tots diem el mateix, podem anar en el ple i anar allà a dir que necessitem això precisament 
una nova gestió de tots els nostres residus municipals. Gràcies».

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rubén Toro, qui diu: «Gràcies 
senyora alcaldessa. Bueno, des de l’AEB pensem que el model de producció i consum actual 
amb l’augment de l’ús de productes d’usar i llençar i la vida cada cop més curta és causant 
d’una alta generació de residus que suposa un important impacte ambiental. Davant d’aquest 
fet, cal gestionar de manera correcta tots aquests residus. El model actual de gestió requereix 
la creació de més infraestructures de recollida i  tractament,  fet  que suposa uns importants 
recursos econòmics que agraven els pressupostos de l’administració pública. Per altra banda 
els  enormes  costos  en  quant  l’afectació  de  la  salut  de  les  persones,  així  com  l’impacte 
mediambiental, i per si fos poc, deixem una gravíssima petjada tòxica com a herència de les 
generacions futures. En aquest sentit, la prevenció de residus és una prioritat, perquè fa certa 
l’afirmació  de  que  el  millor  residu  és  aquell  que  no  es  produeix.  Badia,  per  les  seves 
dimensions, pot esdevenir en un municipi referent en quant a la implantació d’uns models més 
sostenibles, però per això, s’haurà de trencar amb aquest model actual dominat per les grans 
corporacions  que  fan  negoci  per  tona  recollida  i  tona  cremada.  Pensem que  (...)  amb la 
ciutadania, escoles, instituts, equipaments, etc., no només del nostre paper actiu per erradicar 
aquest model obsolet de generació de residus. Informar dels efectes que es provoquen des de 
l’inici del cicle de recollida, transport dels residus i destí final d’aquests, donant a conèixer a la 
ciutadania que la gran majoria acaben incinerats o sobre capes de terra, que mai es podran 
tornar a fer servir.  A més això és a uns 20 kilòmetres i  escaig del  municipi,  per si  alguna 
pensava que no li afecten les emissions verinoses de cadmi, benzè, mercuri, toluè, que es 
produeix  d’aquesta  pràctica.  Tot  això  emana  d’un  centre  de  tractament  de  residus  de 
Collcardús,  a  Vacarisses,  aquí  al  costat,  que  per  cert  està  gestionada,  entre  d’altres 
corporacions, per Fomento de Construcciones y Contratas, que crec que no cal dir res més en 
aquest  aspecte.  Així  que des de l’AEB,  creiem que aquest  ajuntament  hauria  d’abanderar 
aquesta batalla contrarellotge i apostar fort per afavorir la reducció de residus en origen, fet que 
ens permet obtenir beneficis en diverses direccions, estalvis de recursos naturals i energia, 
disminució  dels  impactes  ambientals  i  reducció  de  les  despeses en la  gestió  dels  residus 
municipals. És per aquests motius i els exposats en la moció que precedeix, que l’AEB votarem 
a favor d’aquesta moció».

S’aprova per unanimitat el següent acord: 
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Les  societats  mediambientalment  responsables  tenen  cura  de  la  gestió  integral  dels  seus 
residus. Catalunya ha de fer front de manera immediata a una sèrie de compromisos pels quals 
cal un esforç col·lectiu de la ciutadania, de la indústria de producció de béns de consum i del  
conjunt de les diverses administracions públiques implicades.

Un dels reptes principals que tenim al davant és la transició d’un model d’economia lineal, en el 
que els residus acaben en abocadors o processats en incineradores en la seva major part, a un 
model d’economia circular, en el que els residus són considerats un producte amb capacitat de 
reintegrar-se al cicle productiu, mantenint el valor d’ús dels recursos tant de temps com sigui  
possible mitjançant la reutilització, la reparació i el reciclatge. Aquest canvi suposa no només 
una reducció del seu impacte ambiental, sinó un gir total cap a una economia basada en un ús 
sostenible dels recursos, un major grau d’autosuficiència en relació a les matèries primeres i 
als  recursos  utilitzats,  i  un  nínxol  econòmic  amb  capacitat  de  ser  motor  de  reactivació 
econòmica i de creació de llocs de treball.

La Unió Europea va aprovar el desembre de 2015 el seu paquet d’economia circular. En aquest 
nou paradigma, les diferents Directives Europees i  la Directiva Marc de Residus obliga els 
estats  membres  a  reutilitzar  o  reciclar  el  50%  de  residus  d’origen  municipal  el  2020  i 
percentatge que es veu incrementat fins el 70% al 2030.

Catalunya recull de manera selectiva un 39% dels seus residus municipals, segons dades del 
2015. És una situació que no varia de manera significativa des del 2010 i que mostra signes 
d’estancament. L’ àmbit territorial de la Diputació de Barcelona presenta en general unes dades 
similars a les de Catalunya, amb un estancament clar dels resultats, que amb prou feines han 
superat el 38% de recollida selectiva. En el cas de Badia, l’any 2016 vam tancar l’any amb un 
percentatge  del  17% de  recollida  selectiva  del  nostres  residus  de  paper,  vidre  y  envasos 
lleugers, molt lluny de la mitjana de l’àrea metropolitana.

Els municipis ens trobem en una situació també difícil en aquesta qüestió. Pressionats per un 
model que prioritza la comoditat per la ciutadania per sobre de tot, queda en mans d’equips de 
govern  conscienciats,  voluntariosos  i  sovint  heroics,  la  implantació  audaç  de  sistemes  de 
recollida capaços de trencar les barreres de l’estancament en la recollida selectiva, i en mans 
de ciutadania conscienciada la separació en origen, a les seves llars. Ni la fiscalitat (diversa, 
atomitzada, desharmonitzada, no associada massa sovint a resultats de la recollida selectiva) 
ni les fórmules de gestió associades a la recollida de residus (gestió indirecta en la seva gran 
majoria,  amb plecs de  clàusules complexos i  difícilment  abordables  per  molts  dels  equips 
tècnics i econòmics dels ajuntaments, de durades llargues i de grans imports econòmics, que 
en dificulten la flexibilitat i l’adaptació progressiva a les realitats dels municipis i als objectius 
progressivament més ambiciosos en els objectius de recollida selectiva) ni les capacitats de 
molts ajuntaments (afeblits per enormes pressions legislatives que dificulten un replantejament 
en la forma d’oferir el servei) són en aquests moments elements afavoridors de la revolució que 
necessita l’àmbit.

És també molt clara la incapacitat del model actual de contenidors oberts d’actuar com a eina 
catalitzadora del canvi, i cal avançar cap a sistemes que fugin de l’anonimat en el dipòsit del 
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residu i suposin una dificultat per les persones que no s’han incorporat encara a la recollida 
selectiva. En la línia de les recomanacions de la declaració aprovada per unanimitat a l’Àrea 
metropolitana de Barcelona el passat mes de desembre de 2016 “Cap a un canvi en la Gestió 
de Residus de l’AMB” és imprescindible aprofundir i promoure la individualització de la recollida 
a través de sistemes com la recollida porta a porta comercial i domèstica –que hauria de ser el 
sistema de recollida de referència en zones de baixa densitat– o l'obertura de contenidors 
prèvia identificació de l'usuari quan la recollida porta a porta no sigui possible.

Cal també centrar esforços en la fracció orgànica (FORM), ja que suposa un 40% dels residus 
municipals (en pes). Aquesta és la fracció principal que hauria de focalitzar l'atenció i esdevenir 
la prioritat de l'organització de la recollida selectiva i les campanyes d'educació ambiental i 
comunicació per garantir-ne tant la quantitat com la qualitat. En aquest sentit, caldria prestar 
especial atenció als grans generadors de fracció orgànica, com ara el sector de l'hostaleria, 
restauració i  la distribució d’aliments, així  com generar estratègies contra el  malbaratament 
alimentari.

Es fa evident que calen polítiques col·lectives, valentes i eficients per aconseguir avançar en la 
recollida  selectiva  i  el  reciclatge,  i  que superin  les accions voluntaristes i  les declaracions 
d’intencions i  estableixin objectius i  compromisos polítics clars d’obligat acompliment.  Es fa 
també evident la necessitat del lideratge públic i una major implicació de les administracions en 
la  gestió  directa  d’aquest  sector,  cercant  complicitats  i  mancomunant  esforços  entre 
ajuntaments  en  el  cas  que  sigui  necessari  i  afavorint  convenis  amb  els  diversos  sectors 
econòmics i socials quan calgui.

L’altre repte majúscul que ens cal afrontar és el de la prevenció de residus. Els objectius del  
PRECAT situen un objectiu de reducció del 15% del pes total dels residus pel 2020 en relació 
al del 2010. El 2010 Catalunya generava 1,53 kg de residu per habitant i dia, el 2015 1,35kg i 
amb una tendència a pujar en paral·lel amb l’augment del consum que acompanya la capacitat 
econòmica de les famílies.

En la prevenció de residus no només esdevé fonamental les campanyes de conscienciació, 
sinó que són necessaris profunds canvis legislatius, com ara una nova llei per al sector del 
packaging  i  els  envasos,  per  reduir-ne  la  quantitat,  establir-ne  els  materials  i  apostar  per 
l’ecodisseny com a element fonamental. Cal entre d’altres apostar per ampliar la responsabilitat 
dels productors en la recuperació dels materials així com en el cofinançament de la gestió dels 
residus en tota la seva cadena de tractament, des de la recollida selectiva fins al tractament, 
dipòsit i/o valorització energètica.

Amb aquestes dades tan poc encoratjadores es fa difícil pensar en arribar als objectius que ens 
marca la UE. Es fa necessari, vista la situació, ressituar la política de gestió dels residus en 
l’eix central no només de les polítiques mediambientals, sinó en les econòmiques i productives. 
Només així podrem fer realitat el trànsit no cap a una “societat del reciclatge”, sinó cal a una 
veritable “societat eficient en l’ús dels recursos”.

De la mateixa manera que existeixen accions coordinades en favor de la qualitat de l’aire i la 
gestió de la mobilitat, on en favor d’accions per l’eficiència energètica i per l’accés universal als 
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subministraments  bàsics,  caldria  abordar  el  repte  dels  residus  des  d’un  pacte  entre 
administracions amb l’objectiu de coordinar, assessorar, harmonitzar, potenciar i comprometre 
de manera definitiva la nostra societat en la correcta gestió dels nostres residus.

Atès  que  calen  canvis  normatius  que  ens  permetin  avançar  cap  a  una  economia  circular 
basada  en  la  sostenibilitat,  la  producció  neta,  la  responsabilitat  ampliada  del  productor  i 
l’estratègia “residu zero”

Atès  que  la  gestió  de  residus,  la  seva  correcta  separació  i  tractament,  així  com la  seva 
prevenció  en  origen  esdevé  una  de  les  preocupacions  principals  dels  ajuntaments  de  la 
demarcació de Barcelona i un repte mediambiental de primer ordre al que cal fer-hi front de la 
millor manera possible.

Atès  que  en  els  darrers  anys  s’ha  produït  una  situació  d’estancament  que  fa  necessària 
l’aplicació de noves mesures que ens permetin arribar als objectius de reciclatge que estableix 
la UE en les seves directives, i que s’han traslladat al PRECAT 2020.

Atès  que  la  complexitat  del  sector  i  la  seva  gestió  fa  que  molts  ajuntaments  no  puguin 
desenvolupar polítiques adaptables i adaptades a la realitat del territori, i quedin excessivament 
condicionats  per  contractes  poc  adequats  a  l’evolució  de  les  necessitats  dels  nous 
compromisos i objectius polítics.

Atès que cada cop és més evident la necessitat de fer aflorar els costos de la gestió de residus

Atès que existeix una necessitat de coordinar esforços i polítiques entre els diferents nivells 
d’administració

Per totes aquestes consideracions, el Grup Municipal de Badia en Comú (BeC) proposa al Ple 
municipal l’adopció dels següents ACORDS:

1. Instar  el  Govern  de la  Generalitat  a  iniciar  els  treballs  d’elaboració  d’una nova Llei 
Catalana de Prevenció de residus i per a l’ús eficient dels recursos, com una llei marc 
que empari els canvis legislatius necessaris per avançar cap a una economia circular 
basada en la sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i 
el residu zero.

2. Instar el Govern de la Generalitat a la creació d’una comissió de treball que, prèvia a 
l’elaboració  d’una  futura  llei,  reuneixi  els  representants de tots  els  sectors implicats 
(Generalitat,  municipis,  empreses  envasadores,  empreses  de  distribució,  persones 
consumidores,  entitats  ambientalistes,  i  d’altres  que  es  pugui  considerar)  sobre  la 
millora  de  la  gestió  dels  envasos  en  el  marc  de  l’economia  circular,  on  s’exposi  i 
s’estudiï  l’eficàcia ambiental, tècnica i econòmica de diferents mecanismes de gestió 
com  l’SDDR,  l’impost  sobre  els  envasos,  i  l’evolució  dels  SCRAP,  entre  d’altres,  i  
aplicar-ne les conclusions.
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3. Instar el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat a impulsar les modificacions 
legislatives necessàries i els mecanismes de fiscalitat adients per a desenvolupar nous 
sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor de manera que el cost l’assumeixin 
els responsables de posar-la al mercat (productors, distribuïdors) i que s’afavoreixin:

a. Criteris de producció neta i ecodisseny: durabilitat, facilitats de reutilització, reparables i 
fàcilment reciclables o compostables al final de la vida útil.

b. Criteris de comercialització que afavoreixin la reutilització i venda a granel, sistemes de 
dipòsit, devolució i retorn per a envasos i altres productes d’un sol us.

4. Instar el govern de la Diputació de Barcelona a participar activament en el procés per 
establir  el  “Compromís  per  a  la  millora  de  la  gestió  dels  residus”,  juntament  amb 
l’Agència de Residus de Catalunya, la FMC, l’ACM, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
els sistemes de gestió d’envasos Ecoembes i Ecovidrio per assolir els objectius marcats 
per la Comissió Europea per al 2020 pel que fa a la gestió dels residus municipals. 
Alhora el Compromís es constitueix com un fòrum permanent que faciliti la implantació 
de les principals accions que han de permetre complir amb els objectius del PRECAT.

5. Instar a l’Agència de Residus de Catalunya en coordinació amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona  i  les  principals  entitats  municipalistes,  a  establir  les  bases  de  la  nova 
negociació amb Ecoembes i Ecovidrio per tal de millorar les condicions econòmiques de 
la  recollida  dels  residus  d'envasos  i  fer  efectiu  el  principi  de  la  responsabilitat  del 
productor tant en la fase de recollida selectiva com en la resta de fluxos on es troben els 
residus d'envasos.

6. Instar el govern de la Diputació a fer aflorar el seu compromís amb el repte que els 
municipis de la demarcació han d’afrontar els propers anys, mitjançant un suport tècnic i 
econòmic  en  l’elaboració  de  les  estratègies  locals  tant  d’augment  de  la  recollida 
selectiva com de la prevenció de residus.

7. Instar el govern de la Diputació de Barcelona a aprofundir en la tasca de coordinació 
dels municipis de la demarcació en matèria de prevenció i gestió de residus mitjançant 
un  grup  de  treball  específic  que  pugui  generar  recomanacions  en  diferents  àmbits 
(models de gestió, models de recollida i tractament, fiscalitat,...), formar les persones 
tècniques i polítiques responsables dels ajuntaments, així com propiciar l’intercanvi i la 
col·laboració intermunicipal. Aquest àmbit permetrà aprofundir també en l’especificació 
d’àmbits  territorials  diferenciats  amb  objectius  i  indicadors  específics  que  permeti 
individualitzar les estratègies i valorar l’esforç de cada territori

8. Instar el  govern de la Diputació de Barcelona i  l'Àrea Metropolitana de Barcelona a 
promoure l'establiment d'una xarxa de municipis Residu Zero, en coordinació amb les 
entitats de la societat civil, i d'acord amb els principis de xarxes similars establertes a 
nivell europeu.

9. Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Agència 
de Residus de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les entitats municipalistes 
de Catalunya.

Moció BeC: sobre l'aigua com a bé públic i la seva gestió (exp. 1479/2017)
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  José  Pérez,  qui  diu:  «Gràcies  senyora 
alcaldessa. A veure, seré molt breu perquè la moció ja ho diu tot per si i no cal tampoc que ens  
enrollem massa amb coses que ja hem parlat aquí. El que tornem a veure aquí, quan un llegeix 
la moció, apareixen varios noms aquí importants, empreses con AGBAR, Acciona, tornem a 
parlar del mateix que parlàvem abans, sense noms propis amb el tema dels residus. Resulta 
que amb una qüestió tan bàsica per la vida, una qüestió tan bàsica com ho és un dret humà, 
com és el tema de l’aigua, al llarg del temps hem anat fent un entramat d’empreses que han 
aconseguit  concessions, algunes de manera molt tèrbola, com així s’estan amb el tema de 
tribunals, i acabem pagant l’aigua a preus desorbitats i amb unes gestions que de vegades no 
son ni ecològiques ni sostenibles, d’aquests mateixos cabdals d’aigua. I això, jo crec, que una 
vegada més, aquesta nova forma d’entendre que la ciutadania ha de ser corresponsable d’allò 
que  son  els  seus  principals  béns,  un  d’ells  és  l’aigua,  posem  sobre  del  tema  que  els 
ajuntaments es replantegin tot el tema de com s’han estat otorgant les concessions d’aigua, no 
només l’ajuntament de Badia si no un altre vegada i torno a ser i no vull ser reiteratiu ni pesat,  
és  una  qüestió  comuna,  és  una  qüestió  de  tots  els  ajuntaments.  I  nosaltres  tenim  una 
concessió atorgada a l’empresa Sorea, que la vam fer fa 8 anys per 50, amb la qual cosa tenim 
una complicació aquí jurídica per veure si això seria, per això, en la moció i agraïm també les 
aportacions d’altres grups municipals, instem a d’altres institucions a que facin aquest tipus 
d’estudis per la resta d’ajuntaments, per què?, perquè ens trobarem diferents casos, diferentes 
casuístiques en diferents municipis i cadascú l’haurà d’anar resolent com millor poguem. Jo 
crec que el cas simbòlic ara i la lluita que tenim en aquesta comarca, és el cas de Terrassa, allà 
hi ha una forta controvèrsia, una forta discussió, entre els que volen, els que poden, els que 
saben, els que creuen, o les que saben, les que poden, les que.... i les que creuen, i esperem 
que des d’aquí, des de Badia, fem l’empenta cap a la línia que alguns i algunes d’aquí pensem, 
que això és un bé públic, que hauria d’estar gestionat de manera pública, i que hauríem de 
tindre el control de manera pública. Això es lo que hem pensat des de molt de temps, i ara es 
pensa que el temps està canviant i pensem que ara és el moment de posar-ho tot sobre la  
taula. Per això agrairem als grups municipals que donin recolzament a aquesta moció i agrair 
també de banda les aportacions que s’han fet pels diferents grups municipals. Moltes gràcies».

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu:  «Muchas 
gracias señora alcaldesa. Verás, yo, me he vuelto un poco poetisa. Bueno, hay una canción 
que  me  gusta  muchísimo  de  Calle13,  que  en  uno  de  sus  estribillos  dice:  «tú  no  puedes 
comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes 
comprar el calor; tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no 
puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores”. Parece algo tan evidente, algo 
que tantos, que todo el mundo tenemos tan interiorizado, como que a nadie le pertenece el 
viento, a nadie le pertenece el sol, pero vemos impuestos al sol, vemos como cada vez más los 
bienes  que  son  comunes  de  todos  y  de  todas  se  van  perdiendo,  de  las  manos  de…  la 
responsabilidad, la gestión y la distribución comunal, de todos y todas, y parece increíble que 
tengamos que recuperar la gestión pública, tanto del agua así como de otros recursos que en 
teoría son de todos y de todas. Parece ser que esta canción está equivocada, porque sí se 
está comprando el sol, sí se está comprando el agua, sí se están comprando los recursos y 
parece ser que el que paga es dueño, parece ser que el que tiene dinero es el que puede 
explotar los recursos que son de todos y de todas. Bien, decir que absolutamente estoy de 
acuerdo con la moción de BeC sobre el agua como bien público y su gestión, así como otro 
tipo de gestiones de otros recursos que son también de todos y de todas, no solamente del 
agua, y bueno, decir que bueno, que aquí en Badia del Vallés, como bien apuntaba hace un 
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rato la señora alcaldesa, es una competencia delegada de la AMB, y que aquí en Badia pues 
en su día se firmó un contrato de una concesión de explotación de la compañía de aguas que 
suministra a Badia del Vallés, por nada más y nada menos de 50 años. Cómo se va a traducir 
esta moción en algo que podamos ver cercanamente? No lo sé, tendríamos que empezar a 
trabajar sobre ello. Hasta qué punto es legal este tipo de actuaciones y explotaciones por parte 
de las empresas? No lo sé, yo creo que esto se debería denunciar a nivel mundial, porque el 
derecho a contaminar, el derecho a explotar, el derecho… los recursos de todas, pues no sé 
hasta qué punto tenemos que cambiar de mentalidad y en parte el capitalismo pues lo justifica 
todo y no debería ser así. Gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: “Gràcies 
senyora alcaldessa. L’aigua com a bé públic i la seva gestió. És una moció que ideològicament 
és correcte, però que a nivell pràctic doncs serà poca cosa més enllà de posar el focus en la 
recuperació dels serveis públics,  uns serveis públics que tot  sovint  han estat  en mans,  no 
únicament d’empreses privades, sinó en mans d’institucions a les quals ara instem a fer coses, 
com ara l’ACA i l’AMB, que no s’han caracteritzat per tenir una gestió exemplar en un bé comú. 
En tot cas i pel que fa a Badia, sabem, com ja ha apuntat alguna companya, que la concessió  
és ben llarga per poder considerar la reinternalització d’aquest servei, però el fet que aquest 
servei estigui externalitzat no significa que no continuï sent públic. Això cal no oblidar-ho i cal 
mantenir el control sobre com es dur a terme aquest servei. De la moció també especialment 
interessant  el  desenvolupament  de  línies  informatives  a  la  ciutadania,  doncs  que  puguin 
incloure no únicament els talls del servei, sinó els canvis en la qualitat de l’aigua, de la qual  
molts  veïns  i  veïnes encara  es  pregunten  avui  dia,  o  la  substitució  de  les  canonades de 
fibrociment  a  tot  el  municipi.  Per  tot  plegat,  nosaltres  votarem  a  favor  d’aquesta  moció. 
Gràcies».

La senyora  alcaldessa dona  la  paraula  al  senyor  Rafa  Moya,  qui  diu:  «Gracias alcaldesa. 
Desde el grupo municipal socialista daremos apoyo a la moción y agradecer que se hayan 
recogido las aportaciones que hemos planteado. Con respecto al contrato del agua en Badia 
no es de hace 9 años, es de hace más de 20 años y le quedan más de 20 años todavía. Sí, 
son 50 años. El tema es a través del Área Metropolitana donde se controlan los precios y 
donde se regula la tarificación y los precios del agua y yo creo que aquí tendríamos que, 
bueno,  cómo  se  plantea  aquí,  que  es  un  análisis  que  va  más  allá  del  municipio,  es 
supramunicipal, y tenemos que tener en cuenta que la gestión del agua pasa también por la 
reutilización y las formas de pensar para qué utilizamos el agua. No puede ser que en el siglo 
XXI, cuando hay países que no tienen agua, que para ir al baño a utilizar el water, utilicemos 
agua potable. Hay que redefinir el uso del agua, el agua que es potable, el agua que no es 
potable y los diferentes usos. Son intervenciones que se tendrán que ir pensando en un futuro, 
pero no se puede acometer el uso del agua potable para cualquier uso”.

La senyora alcaldessa diu: “Per concretar la informació que ha donat el Rafa. El que es va fer 
fa 8 anys va ser una modificació del contracte, no es va fer un contracte per 50 anys. Es va fer 
una modificació d’aquell contracte que ja portava en vigor molts anys, en el sentit de que en el 
seu moment d’origen, el canon que pagava l’empresa es compensava amb el consum d’aigua 
municipal i es va establir, es va separar diguem-ne, perquè també no existia, no estava regulat 
el preu de consum dels equipaments ni de l’aigua que es pública, diguem-ne, no la que arriba a 
cada domicili. Respecte al tema de la gestió, estic ben d’acord que és un tema de plantejament 
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comú i en aquest sentit és veritat que l’Àrea Metropolitana té molt a dir i molt a corregir en  
aquest  sentit.  La concessió que té el  municipi  de Badia del  Vallès,  no determina quina és 
l’aigua  que  comprem en  alta,  perquè l’aigua  que comprem en  alta  la  regulen  organismes 
supramunicipals per compensar cabdals i per compensar conques de rius. Jo ho dic perquè 
l’aigua és un cicle,  és un cicle  complert  i  és veritat  que això té molt  a  dir,  és veritat  que  
l’ajuntament ha de tenir una empenta, és evident que l’ajuntament ha de controlar la concessió, 
ha de controlar les inversions, les infraestructures de subministrament d’aigua, però la compra 
d’aigua en alta ja és un altra història que també té a veure amb ATLL i amb empreses que no 
son Sorea en aquest sentit. Era només per concretar aquestes dues dades».

S’aprova per unanimitat el següent acord:

L'aigua es un element indispensable per a la vida i un dret humà reconegut per l’Organització 
de les Nacions Unides i un recurs bàsic per als ecosistemes i la societat. Per tant, s'ha de 
gestionar sota criteris d’interès general, socials i de bens comuns. Malgrat tot, l’aigua avui, a 
casa nostra i des de fa molt de temps, ha estat bàsicament una font de negoci per a uns pocs.

L'abastament d'aigua és un servei basic i essencial, i ha de garantir-se en tot moment un accés 
universal i assequible. S'ha de prestar amb l'objectiu de ser eficaç, i de forma que els beneficis 
de l'activitat es dirigeixin a la millora del servei, i a una millor qualitat de I ‘aigua retornada al  
medi ambient. La responsabilitat que tenim doncs, en la gestió de l’aigua, tant per a l’obtenció, 
la  distribució, l’ús i  el  seu retorn al  medi  és cabdal per al  present  com per al  futur  de les 
persones i el planeta.

Els darrers informes sobre opinió ciutadana evidencien una majoria social  per recuperar la 
gestió de l'aigua pública per garantir l’accés al dret humà a l'aigua i el sanejament, així com per 
una gestió sostenible dels recursos hídrics per a les futures generacions i la protecció del medi 
ambient.

Cal recordar que a nivell mundial la gestió pública és el mes habitual, doncs prop del 90% de la 
població  rep  l'aigua  a  partir  d'operadors  públics.  De  fet,  molts  municipis  estan  optant  per 
recuperar la gestió pública de l'aigua allà on no la tenien, exercint la seva competència. Hi 
destaquen ciutats tant rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín i 
La  Paz.  A Catalunya,  El  Prat  de  Llobregat,  Mataró,  Manresa,  han  gestionat  el  servei  per 
empresa pública i darrerament han recuperat la gestió municipis com Arenys de Munt, Collbató 
o Montornès del Vallès. Es tracta d'una tendència creixent, a Catalunya i a tot el món.

A la vista de les darreres resolucions judicials (tot i no ser sentències fermes) que afecten la 
gestió de l’aigua, com són la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de març 
de 2016 que va anul·lar la concessió a l'empresa mixta formada per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’empresa AGBAR i la sentència del mateix tribunal que va anul·lar el procediment 
dut a terme per la Generalitat en 2012 d'adjudicació de l'ATLL a ACCIONA per considerar que 
es van vulnerar els principis de publicitat, concurrència i igualtat, es fa necessari d’analitzar la 
idoneïtat d'establir un model de gestió publica de I‘aigua.
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Un anàlisi que ha de partir d'un correcte estudi tècnic, econòmic, social i ambiental, posant 
sobre la taula, amb total transparència, els costos, beneficis, riscos i oportunitats del model. A 
partir d’aquí, s’estarà en condicions d'implementar un model de gestió que garanteixi un servei 
de qualitat,  sostenible,  i  a  un cost  assequible,  que apunti  a un important  grau de control  i 
participació ciutadana, i on els beneficis de I‘activitat es reinverteixin en millorar el servei.

Per totes aquestes consideracions, el Grup Municipal de Badia en Comú (BeC) proposa al Ple 
de l’Ajuntament de Badia del Vallès, l’adopció dels següents acords:

Primer.-  Garantir l’accés universal i  assequible a l'aigua i el  sanejament,  prioritzant el  usos 
domèstics i ambientals.

Segon.- Obrir una línia de treball en el marc de l'Ajuntament amb l'AMB envers la gestió publica 
directa i integral del cicle de l'aigua, valorant sempre la seva oportunitat, pertinència i viabilitat, 
tant tècnica corn econòmica, social i ambiental.

Tercer.- Instar a les Institucions supramunicipals implicades al cicle de l'aigua (ACA, AMB) per 
dotar pressupostàriament aquesta línia de treball per elaborar els informes tècnics i/o jurídics 
necessaris, així corn calendaritzar les actuacions. 

Quart.- Dins d'aquesta línia de treball, incloure una anàlisi especifica per a promoure noves 
formes de funcionament que garanteixin la transparència, la informació, la rendició de comptes 
i  la  participació  ciutadana  efectiva,  incloent  mecanismes  de  participació  que  comptin  amb 
persones i col·lectius especialitzats.

Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups 
Parlamentaris del  Parlament  de Catalunya,  a  les entitats municipalistes FMC i  ACM i  a la 
Plataforma Aigua és vida, a l'AMB i a l'ACA.

Moció BeC: Per reactivar i impulsar programes de desenvolupament i sensibilització de 
la  situació  en  el  Sahara  Occidental  i  en  els  camps  de  refugiats  a  partir  del  nostre 
agermanament amb Boujdour (exp. 1487/2017)

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació

Es deixa sobre la taula.

Moció  AEB:  A  favor  d'una  campanya  activa  per  la  salut  alimentària  infantil  (exp. 
1488/2017)
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Miguel Rodríguez, qui diu: «Gràcies senyora 
alcaldessa. Bueno, com més o menys s’explica en aquesta moció, és alarmant totes les dades 
i  tots  els  estudis  tècnics  en  aquesta  matèria  que  s’estan  posant  sobre  la  taula  igual  que 
documentals que s’estan facilitant a través de medis de comunicació i relaciona molt clarament 
les begudes, els aliments amb excés o amb sucres afegits, que estan molt vinculats amb la 
obesitat.  Aquesta  obesitat  també  comporta  altres  malalties  com  les  cardiovasculars  o 
problemes de retenció de líquids que afecten a la vida normal de la persona. I lo més alarmant 
per nosaltres, bueno, crec que per totes, és que aquesta obesitat s’està considerant com una 
epidèmia a nivell infantil i nosaltres hem de donar un pas més per protegir els infants. Creiem 
que a més es generen aquest tipus de paradoxa, que precisament per tindre obesitat no vol dir 
que estiguis ben nutrit, al contrari, que pots estar desnutrit, i per aquest motiu creiem que és 
necessari  fer  un  pas  més  per  posar  mesures  en  contra  d’això.  I  per  això  demanem, 
evidentment, el vot a favor de la resta de partits. Gràcies».

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Muchas 
gracias señora alcaldesa. Verás, hace unos años, muchos de nosotros recordábamos anuncios 
en los que podíamos ver tranquilamente como empresas de Tabacaleras anunciaban incluso 
eventos  deportivos  o  incluso  ver  escenas  conforme  el  tabaco  era  superchuli  y  era  muy 
moderno esto de fumar y daba cierta clase y distinción. Pues de la misma manera pues nos 
encontramos hoy en día bombardeados por un montón de medios de publicidad y todo esto, 
patrocinando una serie de... podríamos decir, yo no lo llamaría alimentos, porque tienen cero 
valor  nutricional,  pero  sí  una  serie  de  productos  de  consumo  que  lo  que  aportan  es 
precisamente eso, cero valor nutricional y muchos inconvenientes a la salud de las personas, 
que luego serán futuros diabéticos, futuros obesos, futuros... miles de problemas que podemos 
tener.  Evidentemente,  mi  posicionamiento en esta moción es un voto a favor,  además con 
conciencia y causa. Da la casualidad, solamente quería detallar de esta moción un párrafo, si  
me permites Miguel, que es tuya. Es curioso que en los países con los ingresos, bueno, es 
vuestra, de AEB, perdón. Es curioso que el estudio citado señala que los países con ingresos 
altos,  los  ricos,  de  obesidad  infantil,  osea,  tienen  el  porcentaje  de  obesidad  infantil  más 
elevados y se encuentran en los grupos socioeconómicos más bajos. Es decir, la obesidad 
afecta a clases socioeconómicas más bajas, afectan a los que menos tienen y los que menos 
pueden. Es algo que hay que estudiar y es algo que es un claro síntoma de la desigualdad 
social. En un futuro veremos claramente problemas de salud y bueno, yo creo que ésta es la 
causa. Muchísimas gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: «Gracias 
señora alcaldesa. BeC votaremos a favor de la moción que presenta l’AEB. Y lo haremos con 
el  convencimiento  de  que  influir  con  políticas  sobre  la  alimentación  de  la  ciudadanía,  es 
adoptar un punto de vista, una posición determinada a una batalla que enfrenta a la ciudadanía 
con las grandes corporaciones agroalimentarias. Y en esto, BeC estaremos al lado de la gente 
en defensa de una alimentación saludable. Por eso creemos interesante que las instituciones 
se impliquen en este tema, ya que tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar y  la  
salud de los niños y las niñas. Los datos empíricos nos muestran que uno de los factores que 
influyen en el hecho de tener sobrepeso, está relacionado con el bajo poder económico de las 
personas.  A más  pobres,  peor  alimentación  y  más  riesgos  de  padecer  sobrepeso  y  las 
enfermedades que de éste se puedan derivar. A menor capacidad económica, disminuyen las 
cantidades  de  frutas,  verduras  y  pescados  consumidas  y  aumentan  los  alimentos  con 
carbohidratos,  pastas,  cereales  y  arroz  y  alimentos  grasos  saturados.  En  esto  último,  la 
industria agroalimentaria tiene mucho que decir,  pues la ingesta continua de alimentos con 
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grasas polisaturadas, sobre todo bollería industrial y productos elaborados, ponen en grave 
riesgo  la  salud  de  los  más  pequeños  de  nuestra  sociedad.  Un  ejemplo  lo  tenemos  en 
Amsterdam, que ha reducido en un 12% la obesidad infantil entre el año 2012 y 2015, por las 
medidas impulsadas por el ayuntamiento, que van en la línea de la moción que presenta hoy la 
AEB. Estas medidas consisten en la prohibición de llevar zumos a las escuelas, sustituidos por 
agua o leche, la sustitución de bollería industrial o casera por frutas en las fiestas escolares o 
la  prohibición de los patrocinios de marcas de bebidas acarbonatadas y comida rápida en 
eventos públicos. También se subvenciona el acceso a polideportivos y actividades deportivas 
para familias sin recursos, se imparten clases colectivas para aprender a cocinar de forma 
saludable, se garantiza que los niños tengan acceso a frutas y verduras en el colegio, e incluso 
se estudian los patrones del sueño. Creemos que esta es la mejor línea para mejorar la salud 
de una mayoría de la sociedad. Si el lema “Somos lo que comemos” significa un grito crítico 
contra la ingesta excesiva de materia animal y derivados grasos, al reivindicar comer alimentos 
saludables queremos decir somos salud porque comemos salud. Muchas gracias”.

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Iván  Sanz,  qui  diu:  «Gracias  alcaldesa. 
Bueno, vemos que la moción tiene su importancia, todos los grupos nos hemos documentado y 
todos tenemos datos empíricos que efectivamente contrastan de manera empírica, en este 
caso, a través del Institute for Health Metrics and Evaluation, de la Universidad de Washington, 
que  enfermedades,  como  pueden  ser  cardiovasculares,  diabetes,  cánceres  como  el  de 
estómago o como el de colon, pueden estar relacionados con una alimentación insana y de 
manera indirecta también con esa clase social que decíamos. Como dato a mencionar, decir 
que la diferencia de esperanza de vida de algunos barrios de Barcelona de clase alta, es de 11 
años superior a barrios de clase trabajadora de la propia ciudad. El problema es que, bueno, 
con un 44% de la  población no  puede pagarse una dieta  sana,  como podrían ser  comer 
productos ecológicos, productos no procesados, etc., y eso también hace que tengamos que 
trabajar todo este tema de una manera más centrada también en otros temas relacionados con 
la nutrición alimentaria infantil, y por eso, desde el grupo municipal socialista creemos que la  
moción está bien, es una moción que como punto de partida nos da pie a poder abrir el debate, 
que en  este  caso  estará  consensuado  seguramente,  pero  consideramos que  la  actuación 
deberá de ser de manera más integral con otros aspectos relacionados con la desnutrición 
infantil, o con la nutrición infantil, en este caso más allá de la obesidad. Pero en todo caso, 
como  punto  de  partida  nos  parece  super  bien  y  por  tanto  daremos  apoyo  a  la  moción 
presentada por AEB. Gracias”.

S’aprova per unanimitat el següent acord:

Atès que, com alerten diversos informes, entre ells l’informe de la Comissió per acabar amb 
l’obesitat infantil de l’OMS (Organització Mundial de la Salut), l’obesitat infantil és una epidèmia 
que «podria anul·lar molts dels beneficis sanitaris que han contribuït a l’augment de longevitat 
al món.»

Atès que, segons l’estudi esmentat, «s'estima que, el 2014, 41 milions de nens menors de 5 
anys presentaven sobrepès o obesitat».

Atès que l’estudi citat assenyala que «als països d'ingressos alts, els riscos d'obesitat infantil  
més elevats es troben en els grups socioeconòmics més baixos.»

Atès que diverses resolucions de l’OMS, com la WHA60.23, la WHA61.14 o la WHA63.14, 
insten les administracions públiques a prendre mesures contra l’obesitat infantil, especialment 
pel que fa a la promoció d'aliments i begudes no alcohòliques dirigida als nens.
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Atès que el document de l’OMS «Conjunt de recomanacions sobre la promoció d'aliments i 
begudes no alcohòliques dirigida als nens», de l’any 2010, recomana, entre d’altres tasques, 
que «els  entorns  on es reuneixen els  nens han d'estar  lliures  de tota  forma de  promoció 
d'aliments rics en greixos saturats, àcids grassos de tipus trans, sucres lliures o sal. Aquests 
entorns  inclouen,  sense  caràcter  limitador,  escoles,  terrenys  escolars,  centres  preescolars, 
llocs  de  joc,  consultoris  i  serveis  d'atenció  familiar  i  pediàtrica,  i  durant  qualsevol  activitat 
esportiva o cultural que es realitzi en aquests locals.»

Atès que, en el mateix document, l’OMS explica que «existeixen proves inequívoques que la 
promoció d'aliments malsans i  begudes ensucrades està relacionada amb l'obesitat infantil. 
Malgrat al nombre creixent d'iniciatives voluntàries iniciades per la indústria, l’exposició a la 
promoció  d'aliments  malsans  segueix  sent  un  important  problema  que  exigeix  canvis  per 
protegir tots els infants per igual. Qualsevol intent per afrontar el problema de l'obesitat infantil  
ha d’incloure mesures per reduir l'exposició dels nens a la promoció d'aquests aliments i a la 
seva  influència.  Els  entorns  en  què  es  reuneixen  els  nens  i  els  adolescents  (escoles  i 
instal·lacions o esdeveniments esportius) i els programes que veuen o en els quals participen a 
través d'una pantalla, no haurien de promocionar aliments malsans ni begudes ensucrades. La 
Comissió observa amb preocupació que els estats membres no presten massa atenció a la 
resolució WHA63.14 aprovada per l'Assemblea Mundial de la Salut el 2010, i els demana que 
abordin la qüestió».

Atès que la  Generalitat  de Catalunya va editar  l’any 2010 el  díptic «Recomanacions sobre 
màquines expenedores d’aliments i  begudes (MEAB) en els espais per a infants i  joves de 
Catalunya», on s’aconsella:

«Recomanacions  sobre  la  ubicació  i  la  publicitat  de  les  MEAB:  Cal  evitar  la  ubicació  de 
màquines expenedores en zones accessibles  a infants i  joves de menys de 16  anys.  Cal 
modificar  la  publicitat  de  les  màquines  per  facilitar  un  consum  responsable,  introduint 
missatges que promoguin, de forma atractiva, una alimentació saludable.

Recomanacions sobre el contingut de les MEAB: És convenient prioritzar els productes que 
contribueixin a una alimentació saludable, en lloc dels que tinguin un contingut elevat de sal,  
sucres i/o greixos.»

Atès que a la nostra ciutat hi ha diversos espais públics freqüentats per infants i adolescents,  
que com indica l’OMS són entorns susceptibles d’intervenció per lluitar contra l’obesitat infantil.

Atès que a Badia es celebren, diversos actes públics dirigits a infants i adolescents, que són 
també espais on sovint es promou el consum d'aliments malsans i begudes ensucrades.

Atès que l’ajuntament té competències per desenvolupar activitats en matèria de salut pública 
més enllà dels serveis mínims descrits en la Llei de salut pública 18/2009, i oferir a la població 
intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la seva salut i obtenir així estils de vida 
més saludables, així com implementar intervencions de promoció de la salut per aconseguir 
una millora de la qualitat de vida de la població, considerant l’àmbit educatiu com a prioritari.

Per tot plegat, el grup municipal de l'Alternativa d'Esquerres per Badia (AEB) proposa al Ple 
l'adopció dels següents ACORDS:

1. L’ajuntament de Badia seguirà escrupolosament, en tots els espais municipals i en aquells 
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on en tingui la responsabilitat, les recomanacions de l’OMS i del fulletó «Recomanacions sobre 
màquines expenedores d’aliments i  begudes (MEAB) en els espais per a infants i  joves de 
Catalunya».
2. L’ajuntament elaborarà, amb els mitjans propis dels que disposa, un fulletó que reculli les 
recomanacions de l’OMS i de la Generalitat en matèria d’alimentació saludable, i el farà arribar 
a totes les entitats,  clubs esportius i  associacions de lleure de la  ciutat.  El  fulletó indicarà 
clarament quines són les bones pràctiques a l’hora de preparar àpats i aperitius saludables.
3. L’ajuntament vetllarà, en la mesura del possible, pel compliment de les recomanacions de 
l’OMS a tots els actes on participi directa o indirectament, condicionant la seva col·laboració al 
compliment de les normes de lluita contra l’obesitat infantil detallades al fulletó esmentat.
4. L’ajuntament denegarà qualsevol col·laboració en actes públics que estiguin patrocinats per 
empreses que no respectin les recomanacions de l’OMS i que promoguin el consum d'aliments 
rics en greixos saturats, àcids grassos de tipus trans, sucres lliures o sal. Aquesta mesura serà 
automàtica en el cas d’empreses que utilitzen tècniques agressives de promoció com el free 
refill, el reompliment il·limitat de begudes ensucrades.

Moció  BeC:  De  rebuig  a  l'esborrany  de  pressupostos  generals  i  en  defensa  dels 
processos de (Re) municipalització (exp. 1489/2017)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 16, En contra: 1, 
Abstencions: 0, Absents: 0

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  José  Pérez,  qui  diu: «Gracias  señora 
alcaldesa.  Hace un momento,  en la  sala  de la  junta  de portavoces,  se  ha establecido  un 
debate,  que bajo  mi  punto  de vista  era  suficientemente  interesante,  cuando se decía  qué 
ocurre cuando se hace una modificación,  en este caso hablábamos del  artículo 135 de la 
Constitución, qué puertas se abren, y se prestaban a diferentes interpretaciones y ahí se ha 
establecido el debate. Por qué digo esto? Digo esto porque realmente lo que se está abriendo 
con esta disposición adicional 27, de los Presupuestos Generales del Estado, es una nueva 
puerta que va a imposibilitar a muchísimos ayuntamientos, aquellos que hayan hecho estudios, 
que ya  lo  tengan claro,  que tengan posibilidades para  poder  internar  servicios,  que antes 
prestaban  empresas  externas  a  la  ciudadanía.  Y lo  digo  porque  ya  la  propia  disposición 
adicional 27 lo dice bien claro, dice “No podrán considerar como (….) públicos, bla, bla, quiero 
decir,  en  el  fondo  te  está  poniendo  unas cadenas,  se  abre  una  puerta  que te pone unas 
cadenas que a muchísimos ayuntamientos que se hayan planteado esto, pues no lo van a 
poder realizar. Y a más a más, ello conlleva que como te obligan a todo aquello que genera, a  
través de la LARSAL te obligan a todo aquello que genera superávit a tener que destinarlo a 
eliminar deuda, a más a más no vas a poder ni tan siquiera mejorar los servicios, porque no 
vas a poder destinar más recursos para mejorar aquellos servicios que te está pidiendo tu 
ciudadanía y que libremente tú no puedes determinar desde tu autonomía local o municipal. 
Hace años en una conferencia, el profesor Navarro, Vicenç Navarro, decía, “los mercados en el 
capitalismo  tienen  una  doble  intención,  son  extensivos  e  intensivos;  son  extensivos  en  el 
sentido que quieren ocupar todo el mundo”. Y ya lo han conseguido. El capitalismo ha llegado 
a todo el  mundo. Y ahora  ya lleva unos años que se está volviendo intensivo.  Van a por 
aquellos rincones en los cuales el Estado todavía tiene una cierta capacidad de acción. Y eso 
es lo que pretende la economía neoliberal, y a través de disposiciones adicional 27, como ésta, 
se van abriendo puertas para que la ideología neoliberal acabe intensivamente privatizando y 
gestionando de manera privada, con criterios privados, la educación, la sanidad y los servicios 
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públicos que todavía gestionan los estados. Este tipo de mociones, que agradecemos que nos 
las hayan hecho llegar los compañeros y compañeras de Podemos, del círculo Podemos de 
Badia, lo que pone en el punto de vista, lo que pone en el punto de mira, es volver a decir que 
debe haber una parte de la  economía no controlada por el  mercado.  En el  fondo,  si  uno 
empieza a tirar del hilo y llega al final, ha de haber una parte de la economía que no esté 
controlada única y exclusivamente por el mercado. Y en este caso, es un grito a la autonomía 
local diciendo que si aceptamos que se abran puertas como la disposición adicional 27, irán 
cayendo uno tras otro y muchos servicios que en algunos ayuntamientos se hayan planteado 
de municipalizarlos, de integrarlos en su gestión, y perderemos esta gran oportunidad. Por eso 
pedimos a todos los grupos municipales de este pleno, el  voto a favor de esta moción, al  
mismo  tiempo  que  agradecemos  las  modificaciones  que  han  hecho  algunos  grupos 
municipales, los grupos municipales, y que hemos podido llegar a un rápido acuerdo, porque a 
pesar del debate que se haya podido comenzar en la sala de junta de portavoces, el fondo del  
tema, yo creo que en una amplia mayoría, excepto una minoría muy incompleta en esta sala 
de plenos, estábamos completamente de acuerdo. Muchas gracias”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafa Muñoz, qui diu: “Gracias 
señora alcaldesa. Bueno, con el fondo de la moción ya te he dicho que podía estar más o 
menos de acuerdo, pero claro, es una lástima que nos nos hayamos podido poner de acuerdo 
con lo que es el redactado. Por lo tanto, voy a tener que votarlo en contra”.

A continuació dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. A 
nosaltres  qualsevol  moció  on  aparegui  l’article  135  i  estar-hi  en  contra,  ja  ens  agrada. 
Qualsevol moció que faci referència a LARSAL i hi estigui en contra, doncs també ens agrada, i 
evidentment, si parlem de l’esborrany dels pressupostos generals de l’Estat, doncs no serà una 
excepció. Sorprèn que determinades formacions doncs donin suport  a mocions que parlen 
d’aquestes coses, quan d’altra banda elles les van promulgar. Dit això, doncs és una moció que 
al llarg d’aquest mes doncs ha corregut per diversos municipis de la nostra demarcació i una 
moció en la qual parla de l’assistència a un nou atac a l’autonomia local per part del Partit 
Popular, això no és res de nou. No només els municipis doncs no tenim un finançament local 
just a nivell general, un finançament que és especialment greu en el cas de Badia, sinó que a 
més a més, amb aquest esborrany de pressupostos generals de l’Estat, el Partit Popular fa un 
pas més enllà per la privatització i per la precarització dels serveis públics, atacant evidentment 
aquesta reinternalització de serveis, que al nostre entendre no únicament estalvia diners a la 
ciutadania,  sinó  que  majoritàriament  el  servei  és  de  major  qualitat,  per  no  parlar  de  les 
condicions laborals  de les treballadores,  que milloren sensiblement.  Tot  això és el  que vol 
Montoro i tot això és el que nosaltres no volem. De la moció, i ho dic perquè és molt fàcil en 
aquesta sala de plens aixecar la mà i dir que estem a favor, és especialment interessant l’acord 
3, que em permetran que rellegeixi: «que el municipi de Badia del Vallès sobirà, en les seves 
decisions democràtiques i disposar, reivindica la seva autonomia local legalment reconeguda a 
la Constitució i a la Carta Europea d’Autonomia Local, i a exercir-la contra qualsevol atac que 
pretengui  imposar  ideologia  per  vies  no  democràtiques».  És  a  dir,  amb  l’aprovació  avui 
d’aquesta moció, ens estem postulant en aquesta sala de plens a exercir la nostra sobirania 
contra  allò  que  considerem que  és  imposar  ideologia  per  vies  no  democràtiques.  Llavors 
nosaltres instem a qui té la responsabilitat, a no únicament aixecar la mà per dir que està a 
favor o que està en contra del Partit Popular, etc., etc., que això vesteix molt, sinó que a l’hora 
de la veritat  exerceixi  aquesta sobirania. Evidentment aquesta sobirania en el  cas que ens 
ocupa, estem parlant de la reinternalització de serveis, la remunicipalització, com se li vulgui 
dir, i l’intent per part del Partit Popular de eliminar-la. Per tant nosaltres des d’aquestes cadires, 
l’AEB insta al  govern municipal a fer dues coses. U, a engegar seriosament processos de 
reinternalització de serveis, i  dos, que quan aquest esborrany de pressupostos generals de 
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l’Estat,  si  finalment  s’aprova,  doncs que sigui  valent  i  exerceixi  la  sobirania  que proclama 
aquest  acord més enllà  d’aixecar el  braç avui,  i  evidentment  doncs tirar  endavant  tots els 
processos, que n’hi ha molts, de reinternalització de serveis al propi ajuntament de Badia del  
Vallès. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Gràcies. Doncs passaré a contestar, perquè com que determinats 
partits d’esquerra tenim el mal costum d’atribuir a altres partits d’esquerra coses que fan els 
partits de dretes, i així ens va, en aquest país crec que tots hem de fer una reflexió profunda, 
no només nosaltres que ens hem equivocat molt,  i  hem reconegut  «n» vegades,  totes les 
vegades que ens hem equivocat,  però crec que decisions que fan partits de dretes, jo per 
respecte democràtic, li agrairia a la resta de grups, jo entenc que forma part de la seva manera 
de fer oposició, però estem parlant de temes molt generalistes que res tenen a veure amb la 
gestió municipal, i amb la qual cosa pregaria, que si en algun moment donat volem treure o 
canviar el govern d’aquest país, que crec que és el que ens uneix a tots, pues també deixem 
d’aixecar mans o posar cartells i de veritat fer tots treball plegats per aconseguir un govern 
d’esquerres en aquest país i deixar de dir-nos a veure qui som més d’esquerres i qui no  i  
començar a construir  majories alternatives en els Congressos dels Diputats on es voten a 
vegades coses incongruents amb els nostres posicionaments, tots en tenim incongruències, 
tots votem que no a vegades a canvis de govern, tots votem pressupostos de la Generalitat 
perquè surtin aprovats en contra de les nostres ideologies, tots en tenim contradiccions, quan 
governem en altres institucions, no només en aquesta ciutat, perquè de la mateixa manera que 
ens atribueixen moltes coses, pues jo crec que val la pena dir que determinats partits polítics 
que formen part d’aquest consistori, per si no ho saben, com és el cas de l’AEB, que forma part 
de  la  CUP,  va  aprovar  favorablement  els  pressupostos  de  la  Generalitat  fa  no  res,  uns 
pressupostos que han condemnat i també tenen les seves contradiccions. Jo no trauria aquest 
tema, si no estigués una mica farta de ser la catifa de tothom. Amb la qual cosa crec que tots 
en tenim contradiccions,  tots ens arrepentim moltes vegades de les contradiccions que en 
tenim i no seré jo qui entri a defensar en aquest ple, perquè no ho faré, la modificació del 135 
de la Constitució, que va ser un error garrafal, ni l’abstenció dels companys del PSOE en la  
investidura de Mariano Rajoy, en la que, torno a recordar, perquè ja és la tercera vegada crec 
que surt en aquest ple, que el Partit Socialista de Catalunya, al qual representem els 8 regidors 
que estan en aquest ple, vam votar que no a la investidura de Mariano Rajoy. Amb la qual cosa 
nosaltres estem molt tranquils de no haver ser còmplice de la presidència de Mariano Rajoy.  
No justifico l’abstenció dels meus companys, que, afortunadament, han provocat uns canvis 
radicals, espero que de futur, en les estructures del nostre partit. Dit això, com que ara estem 
parlant de rebutjar els pressupostos de l’Estat, que ja és la segona vegada que ho portem en 
aquest  ple, perquè ja ho vam portar nosaltres en un tema més generalista, no només que 
afectava a la taxa de reposició dels empleats públics, no entraré jo a dir, què hem fet durant 
tots aquests anys patint totes les mesures, estic parlant, una mica de respecte, si us plau, jo he 
escoltat  molt  atentament  les  intervencions dels  meus companys d’ascó,  amb la  qual  cosa 
agrairia que també se m’escolti. Deia, que no seré jo qui entri a defensar totes les polítiques 
regressives del govern de l’Estat, no d’aquest any, no d’aquests pressupostos, sinó de fa molts 
anys que ens han fet patir moltes conseqüències a l’administració local, però també voldria fer 
una  aclariment  del  que  entenem per  vies  democràtiques.  Evidentment,  jo  entenc  per  vies 
democràtiques, o aquest partit entén per vies democràtiques, coses diferents a les que entenen 
altres partits per vies democràtiques. Per mi una via democràtica si intenta canviar les lleis, 
intenta canviar les regles del joc, no saltar-me-les cada cop que no m’agradin. Per mi això no 
és una via democràtica, és un altra cosa. Lícita, cadascú defensa els seus posicionaments, 
però si  ara tots el  que fem és no complir  les lleis que no ens agraden, pues crec que no 
estaríem en un Estat de dret i crec que estaríem fent un «flaco favor» en la garantia d’una 
seguretat jurídica, que jo crec que qualsevol partit, qualsevol perdó, país democràtic, s’han de 
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contemplar. Un altre cosa és que hem d’intentar, evidentment, canviar les lleis que son injustes, 
les  lleis  que  atempten  contra  l’autonomia  local,  i  en  aquest  cas,  nosaltres  reivindicarem 
aquesta autonomia local en coses, o en casos, en els que es permetin les vies democràtiques. 
Ho diu la moció, utilitzarem les vies democràtiques.  I  per nosaltres la  democràcia significa 
probablement altre cosa que les vies democràtiques que defensen altres partits, que fins i tot 
defensen posicions unilaterals sense arribar a acords amb altres forces polítiques».

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Quim Duran,  qui  diu:  «Gràcies  senyora 
alcaldessa. Bé, com estem en temps de la post veritat, vostè doncs utilitza això, i això, la post 
veritat, no vol dir res més que l’ús de la demagògia per dir coses que no son certes que son 
directament mentida. I vostè menteix i utilitza aquesta post veritat, perquè pot ser se li acud 
que per repertir, per repertir una i altre vegada alguna cosa, doncs no per això aquesta cosa la 
fa certa. Nosaltres som l’AEB i tenim plena autonomia per dir el que considerem oportú. Dit 
això, la moció parla de processos de reinternalització de serveis i de l’intent de Montoro i del 
Partit Popular de laminar-los i com vostè ha fet una referència al costum que tenen determinats 
partits d’esquerres per atacar altres partits d’esquerres, sobre allò que fan els partits de dretes, 
doncs nosaltres li direm directament que nosaltres no considerem que el PSOE sigui un partit  
de  dretes,  que sigui  un partit  d’esquerres,  sinó  que és  un partit,  al  nostre  entendre,  amb 
polítiques claríssimament de dretes. L’article 135 és un exemple, i la no derogació de LARSAL, 
n’és  un altre  exemple.  Nosaltres  el  que hem comentat  és  que si  vostès  donen  suport  en 
aquesta moció, aquesta moció diu clarament, que s’exercirà l’autonomia local contra qualsevol 
atac que pretengui imposar ideologia per vies no democràtiques. I això comporta, si s’aproven 
els pressupostos generals de l’Estat, desobeir si es vol reinternalitzar serveis. Doncs si no, ja 
m’ho explicaran. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Bueno, crec que no m’he explicat prou bé. No, no m’he explicat 
prou bé. Nosaltres concebem les vies democràtiques d’una altra manera. Ja està. Simplement. 
Per nosaltres les vies democràtiques son les (....) que ens fixem entre tots i totes, això és una  
democràcia, i ens agradin o no ens agradin, hi ha unes majores parlamentàries que aproven 
lleis.  I  el  que hem d’intentar és canviar el  Parlament per canviar les lleis.  Jo no entraré a 
justificar coses que el meu partit ha fet malament. Respecto la seva opinió, evidentment, no la 
comparteixo, i a més estic absolutament i profundament en contra, i hi ha coses que no és que 
perquè se repeteixen, és que son realitat. O sigui, jo m’he posat el barrell de les dades, el 
barret de les dades, perdó, ja està. Cadascú després que consideri a nivell intern que faci el  
que consideri. Tampoc no és veritat que perquè vostè digui reiteradament que nosaltres vam 
votar a favor del govern de Mariano Rajoy, serà veritat. És una interpretació que vostè fa de les 
relacions entre el PSC i el PSOE, i jo puc fer la mateixa interpretació de les relacions que té  
AEB i CUP, no? És tan lliure com la seva. Perquè després tenim representació en entitats 
supramunicipals. Jo és la meva interpretació, vostè fa la seva, jo faig la meva. Punt. Això és 
democràcia i això seran les vies democràtiques. Tenim cadascú la nostra opinió».

S’aprova amb 16 vots a favor (8 PSC, 5 AEB, 2 BeC i 1 de la regidora no adscrita) i 1 vot en 
contra (PP), el següent acord:

El 23 d'agost de 2011, el Govern del estat Espanyol de torn, va promulgar una reforma exprés 
de la Constitució (art. 135) que prioritzava el pagament del deute per sobre de qualsevol altra 
despesa. Amb aquest moviment, l’austericidi de l’anomenada Troica (formada per la Comissió 
Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional) es convertia en llei: la llei  
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local (LRSAL). 
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Basant-se en aquesta llei d'estabilitat pressupostària, el Govern fixa anualment el "sostre de 
despesa", és a dir, limita el que poden gastar les administracions públiques. I això malgrat que 
aquestes tinguin superàvit,  perquè no el  poden destinar “legalment” a allò que valorin més 
important, sinó que l’han de destinar per llei a avançar el pagament del deute. 

Les polítiques d'austeritat, d'ofec fiscal i financer, i de control pressupostari engegades en els 
darrers anys han determinat un augment creixent de la bretxa social, de la desigualtat i de 
l'exclusió social. I és només a través d'un veritable reforçament de l'exercici dels serveis públics 
per  part  de  les administracions arrelades al  territori,  en  particular  els  ajuntaments,  que és 
possible reduir aquesta alarmant desigualtat.

Recentment, el Partit Popular ha decidit fer un pas més en el seu evident antimunicipalisme i el  
seu  menyspreu  per  l’autonomia  local,  presentant  el  passat  4  d’abril  l'esborrany  de 
Pressupostos Generals per al  2017: una proposta de pressupostos continuista,  austericida, 
antisocial, i que consolida les retallades.

La  Disposició  Addicional  27 de  l'esborrany  dels  Pressupostos  Generals  recull  que  les 
Administracions  “no  podran  considerar  com  a  empleats  públics  (...)  als  treballadors  dels  
contractistes de concessions d'obres o de serveis públics (...) quan els contractes s'extingeixin  
pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o intervenció del  
servei". En resum: amb aquesta disposició, el Govern del PP pretén obstaculitzar de forma 
explícita els processos recuperació de la gestió  directa dels serveis públics (internalització) 
perquè els ajuntaments i les empreses públiques no podran incorporar com a funcionaris ni 
com a  personal  laboral,  ni  tan  sols  com interins  o  eventuals,  el  personal  de concessions 
privades. 

La disposició posa més traves, ja que contempla també que, en els supòsits en els quals el  
personal s'incorpori a societats mercantils públiques "en compliment d'una sentència o prèvia  
tramitació  d'un  procediment  que  garanteixi  els  principis  constitucionals  d'igualtat,  mèrit  i  
capacitat",  se’l  comptabilitzarà  com a personal  de nou ingrés  en el  còmput  de la  taxa de 
reposició,  que  és  la  limitació  que  tenen  els  ajuntaments  des  de  fa  gairebé  10  anys  per 
contractar personal. 

Aquesta mesura, per tant, pretén segrestar l’autonomia local i la iniciativa política municipal, 
impedint  que molts  serveis  passin  o  es  mantinguin  en la  gestió  directa,  atès que la  seva 
entrada en vigor implicaria la impossibilitat de gairebé qualsevol procés de recuperació de la 
gestió directa dels serveis perquè és evident que sense personal per prestar el servei i sense 
poder-ne contractar es fomenta l’objectiu neoliberal de tancar serveis públics o privatitzar-los. 

Aquesta imposició ideològica i  inconstitucional  de la gestió indirecta i  la  privatització, es fa 
també en contra dels drets de la ciutadania i de les persones usuàries del servei, amb l’únic 
objectiu de desenvolupar fins a l’últim racó del territori la voracitat neoliberal. 

En certs casos la gestió indirecta és més cara i menys eficaç que la gestió directa, com ha  
reconegut fins i tot el Tribunal de Comptes en el seu Informe del 2011, i cal no oblidar que la  
contractació pública, la gestió indirecta de serveis i les privatitzacions han estat l'espai, menys 
democràtic i menys transparent, on s'han desenvolupat la immensa majoria dels grans casos 
de corrupció i d’espoli públic. Una corrupció que té en el Partit Popular el seu màxim exponent, 
i que atansa també el màxim artífex d’aquestes mesures: Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda 
i Funció Pública. 
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Per tot això, el Cercle de Podemos Badia, mitjançant el Grup Municipal de Badia En Comú 
proposa al ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Instar  al  Govern  central  que  elimini  el  text  íntegre  de  la  Disposició  Addicional 
Vint-i-Setena de l'esborrany dels Pressupostos Generals de l'Estat 2017.

Segon.-  Instar  al  Govern central  que elimini  la  taxa de reposició que limita la  contractació 
pública  per  part  de  les  administracions,  i  que  alliberi  els  recursos  als 
Ajuntaments on es presten els serveis per a la ciutadania, tal  com exigeix la 
Carta Europea d'Autonomia Local.

Tercer.- El municipi de Badia del Vallès sobirà en les seves decisions democràtiques reivindica 
la  seva autonomia local,  legalment  reconeguda a  la  Constitució  i  a  la  Carta 
Europea  d’Autonomia  Local,  i  exercir-la  contra  qualsevol  atac  que  pretengui 
imposar ideologia per vies no democràtiques. 

Quart.-  Comunicar i  explicar a la  ciutadania de Badia del  Vallès,  aquest  posicionament  de 
rebuig a l’esborrany de pressupostos generals i en defensa dels processos de 
recuperació de la  gestió  directa dels serveis (internalització)  i  de l’autonomia 
local a través dels mitjans de comunicació local. 

Cinquè.-  Donar trasllat  d'aquests acords al  Govern de l’Estat,  a la Mesa del  Congrés i  als 
diferents Grups Parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

Donar  compte  de  la  liquidació  del  Pressupost  de  l'Ajuntament  de  Badia  del  Vallès 
corresponent a l'exercici 2016 (exp. 783/2017)

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: “Gràcies alcaldessa. 
Bueno, un any més ens trobem amb la liquidació del pressupost 2016, un pressupost que no 
hem fet mai nostre i que hem votat contràriament en el seu moment. Hem dit repetidament en 
aquesta sala de plens i  avui ho tornarem a repetir,  que cap dels pressupostos aprovats ni 
liquidats en aquesta sala de plens, serà digne de la ciutat de Badia mentres no es resolgui el 
tema del finançament. Per fets observem que, a vostès ja els va bé el ritme de la negociació, 
perquè portem dos anys amb una sola reunió. Sobre la liquidació, més del mateix, adequació a 
les exigències comptables del senyor Montoro i el seu austericidi i poca cosa més. Pot ser 
vostès veuen acceptables tenir un 12,5% de cobraments pendents de cobrament, nosaltres no. 
Què ha fet vostès més enllà de passar-li la pilota a la ORGT per cobrar més de dos milions de 
difícil cobrament? Creiem que res. Que pot ser li sobren diners a Badia que podem permetre 
que no ens paguin? Creiem que no. Més enllà dels drets considerats de difícil  cobrament, 
vostès tenen un llarg camí a recórrer.  Per la resta, dos elements que considerem una fita, 
l’endeudament  i  l’estalvi  net.  Vostès  el  que  han  fet  és  destinar  diners  de  les  meses  de 
concertació de la Diputació, a eixugar deute, a canvi de no tenir un pla d’inversions quatriennal 
i  projectes  de  futur  de  la  nostra  ciutat.  Més endeudament  a  canvi  d’una  ciutat  amb més 
mancances i mancances més evidents. El segon ítem, la ràtio estalvi net, es conforma com a 
insuficient, en tant no arribi  al  3,5 o al  4% per mantenir els estàndards mínims de qualitat  
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urbana. Es destina aquest rati per arreglar.. aquest rati es destina per exemple per arreglar 
voreres. És evident que no. Més del mateix, qui dia passa any empeny. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Gràcies. Bueno, no entraré a explicar el que son els pendents de 
cobrament, crec que no és una xifra alta. No obstant això si que és veritat que hem de fer molts 
esforços, però tenint en compte també allò que fem per intentar el cobrament dels pendents de 
cobrament, perquè a vegades estem parlant de coses molt sensibles i de deutes de persones 
que no poden pagar rebuts municipals i jo crec que amb això hem de tenir certa sensibilitat, tot 
i que és veritat que hem de millorar la gestió dels ingressos en alguns casos. Respecte el tema 
de l’endeutament, jo més que res perquè també... siguem tots conscients de l’escenari en el 
què ens movem. Ara mateix estem, fruit de totes les reformes que ha portat a terme el Partit  
Popular,  sotmesos  a  una  sèrie  de  condicionants  molt  rígids  a  l’hora  també  de  sol·licitar 
operacions de crèdit. I nosaltres vam considerar que la millor estratègia pel nostre ajuntament 
era  liquidar  préstecs  antics  sota  condicions  que  eren  molt  més  gravoses  per  la  nostra 
corporació, i tenir un escenari d’endeutament, ara mateix tenim amb unes ratios que podem 
permetre anar a endeudament amb uns preus molt més baixos. Nosaltres vam considerar que 
era millor pels recursos que son de tots plegats, recórrer a instruments de crèdit amb uns preus 
més  baixos  dels  que  teníem  fins  ara.  I  això  és  el  que  farem.  Ara  tenim  un  escenari 
d’endeutament que ens permetrà afrontar un escenari d’inversions que portarem a aquest ple. 
Respecte la  ràtio  d’estalvi  net,  la  ràtio  d’estalvi  net  no la  solucionarem amb endeutament, 
l’endeutament serveix per finançar inversions. La ràtio d’estalvi net, és una ràtio que té a veure 
amb la capacitat d’ingressos de l’administració i amb el volum de despesa de l’administració, 
amb la qual cosa no solucionem un tema d’endeutament. Es soluciona millorant la hisenda 
local o reduint despesa. Nosaltres vam considerar que en aquest cas, crec que no som un 
ajuntament, o al menys jo concebo que les polítiques (....) d’esquerres no porten aparellada 
reducció de despesa, i també hem de mirar quin és l’esforç fiscal que apliquem en la nostra 
ciutat,  tenint  en compte que tenim una renda  per  càpita  que és el  80% de la  mitjana de 
Catalunya, nosaltres crec que no hem d’incrementar la pressió fiscal en el nostre municipi. La 
única sortida ja sabem tots quina és, que és la modificació del sistema de finançament de 
Badia,  que  és  un sistema  que  no  depèn  només  de  nosaltres,  sinó  que  depèn  també de 
l’administració de la Generalitat i també del Parlament de Catalunya i ens tornem a veure en un 
altre escenari  polític una mica incert, com els que ens vam trobar. Tot i això hem fet dues 
reunions, no només una, dues reunions amb el departament de Governació, és veritat que no 
tot lo fructuoses que ens haurien agradat, però és veritat que quan un seu a la taula amb un 
interlocutor,  l’única  manera  de que faci  el  que un desitja  és convence’l  o  coaccionar  a  la 
persona que tens davant i en aquest cas com que no podem coaccionar ni volem i el nostre 
marge de maniobra és el que és, la nostra solució crec que passarà un altre cop per recórrer al 
Parlament de Catalunya, crec que serà l’única sortida que podrem tenir,  sobretot  tenint  en 
compte aquest govern de la Generalitat que crec que no està res per la labor d’atorgar un 
sistema de finançament específic per Badia, sent tot on està que puc ser, crec que no tenen 
cap tipus d’intencionalitat i haurem de recórrer al Parlament o esperar que hi hagi un canvi de 
govern en aquest sentit, o veure veritablement si agafen el nostre plantejament en la Llei de 
Governs Locals que ens van invitar que féssim aquestes aportacions i les vam fer i tenint en 
compte aquesta situació, la possible, esperada i mai vinguda  Llei  de Governs Locals, que 
legislatura darrere legislatura, no s’aprova mai».

La corporació es dona per assebentada de la Resolució de l'alcaldia número 353/2017, per la 
qual s'aprova la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Badia del Vallès, corresponent a 
l'exercici 2016.
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Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia

La  Corporació  pren  coneixement  de  les  resolucions  de  l'alcaldia  del  número  278/2017  al 
390/2017.

C) PRECS I PREGUNTES 

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  José  Pérez,  qui  diu:  “Gracias  señora 
alcaldesa. Voy a intentar ordenar un poco aquí las preguntas que se me plantearon ayer en la 
asamblea de BeC.
En  primer  lugar,  hemos  tenido  conocimiento  que  el  17  de  mayo,  se  reunió  la  Xarxa  de 
Municipios por una economía social y no tenemos información de si fuimos alguien del equipo 
de gobierno, equipo técnico del ayuntamiento, no sabemos quién asistió y tampoco sabemos a 
qué acuerdos se llegaron, cómo evolucionó todo esto, aun siendo Badia municipio partícipe de 
este tema. Nos gustaría que nos hicieran llegar el feedback, que no lo tenemos, o si nos los 
han hecho llegar en alguna comisión informativa no nos ha llegado y es un tema que a BeC 
nos interesa especialmente.
En segundo lugar, queríamos hacer una pregunta, porque ayer nos preguntaban referente al 
tema de las obras en el área de Cantábrico, que se han empezado a poner pannots, se ha 
empezado  ya  a  trabajar,  pero  no  tenemos  una  fecha  de  finalización  y  algunos  vecinos 
preguntaban tal y me gustaría a ver si el señor Rafa Moya nos podía dar una fecha aproximada 
de finalización de esta obra que ya está en marcha, iba a decir que ya toca, pero no, no, no  
toca.
Por otro lado, tengo aquí una queja, una queja por parte de los vecinos de la avenida de la 
zona de Mediterráneo, referente al pipican que se construyó hace dos años. Hicimos una visita, 
el grupo de BeC, y está abandonado, desastroso, huele, osea, quiero decir que la sensación 
de dejadez vuelve a estar en la zona y como oposición no nos queda más que decirle al equipo 
de gobierno que aquellos acuerdos que llegamos hace dos años con los vecinos y a los cuales 
nos comprometimos todos, el equipo de gobierno y los que estuvimos allí también presente, 
debemos  cumplirlos,  y  nuestra  función  como  BeC  es  decirle  al  equipo  de  gobierno  que 
estuvimos la semana pasada por allí y la zona del pipican no estaba tal y como les dijimos a los 
vecinos, con lo cual, instamos al equipo de gobierno a que hay que hacer allí otra vez un 
esfuerzo para, simplemente, cumplir con aquello que nos comprometimos. Y fijaros que digo 
comprometimos incluyendo a este grupo municipal. 
Por otro lado, hace unos meses hicimos llegar al equipo de gobierno una propuesta referente 
al tema de tener una reunión con el equipo de gobierno del ayuntamiento vecino, de Barberà 
del Vallès, para poder llegar a un acuerdo referente al tema de las farmacias de guardia y la  
propuesta que dejamos encima de la mesa que la existente en la avenida Tibidabo pudiese 
convertirse en una farmacia de guardia 24 horas. Hemos intentado indagar a ver si ha habido 
algún tipo de gestión, cómo ha ido, a ver si tenemos algo más de información, y también al 
mismo tiempo ofrecernos a ver qué se puede hacer a este respecto, porque es un tema que a 
BeC nos preocupa, le preocupa a los vecinos y espero y bueno,  soy conocedor,  y somos 
conocedores de que al equipo de gobierno también le preocupa y le preocupa al resto de las 
personas presentes en esta sala.
Y por último, hacer una petición al equipo de gobierno, hablando con gente el otro día en el 
tema de la petanca, me comentaban que, que bueno, que la zona de la calle Menorca, hice 
una visita a la zona de la deixalleria para ver el  fuego que se había producido y bueno, y 
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encajamos allí en una conversación y resulta que me hicieron la petición de que trasladara 
aquí en esta sala de plenos o en una comisión informativa, ya lo lanzo aquí y lo volveré a 
trasladar…. la necesidad de construir un paso de cebra a la altura de la petanca. Y es cierto 
que luego yo estuve reflexionando y es verdad que hay un paso de cebra en la parte de arriba, 
un paso de cebra en la parte de abajo, y a esa altura, todo el mundo que sale de las pistas 
deportivas, cometemos una irregularidad o una infracción porque pasamos por el medio de la 
calle. Hay una distancia prudencial Rafa, hay una distancia entre unos 60/80 metros hacia un 
lado hacia otro. Considero que bueno, que deberíamos estudiarlo por parte de los equipos 
técnicos y plantearlo o al menos tener un encuentro con la gente, los usuarios de la zona, y 
podía ser una…. Y respecto a este tema, hay una pregunta que nos hacíamos también, hemos 
hecho requerimientos al equipo de gobierno para hacer una pintada de todos los pasos de 
cebra, se están haciendo, hemos visto que se van haciendo, pero nos preocupa un poco no 
entendemos muy bien la calidad de la pintura o no entendemos muy bien, porque hay pasos de 
cebra como el caso de Menorca, que se pintaron hace 2 meses, y es que están borrados, es 
que están borrados, no entendemos técnicamente qué es lo que está pasando, o qué es lo que 
ocurre, o si… bueno, supongo que tiene que ver alguna explicación, porque el paso de cebra 
de calle Menorca se pintó 3 meses, corrijanme si me equivoco, y es que está prácticamente 
borrado. Hay algo que yo creo que por parte de los equipos técnicos deberíamos mirar  y 
analizar.
Creo… y una última petición un poco así… que nos llegó también por parte de algún que otro  
compañero. Hay un tema que empieza a ser recurrente en bastantes municipios, y es el… y 
verán que es el uso del consumo de agua de mar, el uso del consumo de agua de mar por 
parte de usuarios, por parte de vecinos y vecinas. Agua del mar, si, si,  agua salada, agua 
salina, que bueno, que tienen estudios a favor y estudios en contra. Por qué digo esto? Porque 
he sido conocedor y somos conocedores de que aquí en Badia hay vecinos y vecinas que ya 
son usuarios de este tipo de alimento, lo consideran un alimento, y que en algunos municipios 
de esta misma demarcación, hoy que hemos estado hablando en este pleno de agua y hemos 
estado hablando de alimentación, pues se están haciendo y planteando charlas a favor, en 
contra, un poco dando información a los vecinos, y es un tema que yo creo que desde el 
ámbito de salud es importante y que deberíamos plantearnos. Por lo tanto, desde el grupo de 
BeC instamos al  equipo de gobierno a barajar  esta  posibilidad de convocar algún tipo  de 
charla, formativa, informativa, referente a los pros, contras. Es un tema que empieza a tener 
cada  vez  más  fuerza,  más  usuarios,  más  tirada  entre  la  gente  y  pensamos  que  como 
institución pues debemos hacer llegar aquí la voz por si el equipo de gobierno lo considera 
oportuno. Y en principio creo que no me olvido de nada”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Miguel Rodríguez, qui diu: “Gràcies senyora 
alcaldessa. Des del grup de l’AEB volem fer 3 preguntes. 
La primera és en relació al tema educatiu. Sabem per vostès, van estar comunicant tot el tema 
de la problemàtica que tenim aquest any. Llavors un any més, tenim una situació alarmant, en 
un altre asalt a l’educació del nostre municipi i sabem que s’acaba el curs i  tornem a tenir 
aquest enrenou. Quan convocaran el Consell d’Educació? Creiem que un any més hem perdut 
l’oportunitat a tenir un entorn educatiu cohesionat de tot el municipi i també creiem o entenem 
que és important perquè també ens està arribant, sense dubtar de l’equip de govern, però ens 
està  arribant  informació  que  fa  dividida  una  mica  la  comunitat,  llavors  creiem que  manca 
aquesta cohesió. Llavors, quan convocaran el Consell d’Educació?
La segona pregunta és en relació a les clàusules socials. Quan convocaran la taula per l’estudi 
de la implementació de les clàusules socials al plec de contractes?
I la tercera qüestió, també ens agradaria saber quan passarà per  Ple el  Pla d’inversions?. 
Gràcies».

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

Per passar a contestar, la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: 
«Gracias alcaldesa. En relación a las dos preguntas de BeC, el 17 de mayo hubo una reunión 
sobre  economía  social.  Badia,  en  trabajo  comunitario  conjunto  es  referente,  a  la  hora  de 
relacionar tanto el Plan de Inclusión Social como el Plan de Desenvolupament Comunitari. Nos 
han elegido como uno de los 5 municipios para ser ciudad piloto y poder apostar por nosotros 
en este tema, y ahí fue una primera reunión muy superficial, para presentarnos, que no fue 
ningún  cargo  político,  fueron  los  técnicos  directamente.  Conforme  vaya  avanzando  os  iré 
informando como hago con todos los otros temas del área. 
En  relación a  las  farmacias  de guardia,  a  Pilar  Paz,  a  tu  compañera  Jose,  en la  pasada 
comisión informativa ya le comenté que a nosotros como equipo de gobierno también es un 
tema que nos preocupa mucho. Que es verdad que hemos hecho actuaciones con el Colegio 
de Farmacias para garantizar que las farmacias que estén de guardia sea de verdad, que no 
haya  ningún  problema,  que en  un momento  determinado  si  hay  algún  cambio  no  se  nos 
comunique y hemos mejorado la coordinación en este caso con la coordinadora que hasta 
ahora  está  siendo  la  Budallés,  la  farmacia  que  tenemos  aquí  en  la  Burgos,  y  hemos 
conseguido que en todo momento si hay un cambio de guardia de última hora nos llegue a 
nosotros para poder actualizar la  información y también que el  CAP la actualice.  Estamos 
encantados de poder  hablar  con el  ayuntamiento  de Barberà,  si  en  este  caso  tuvisteis  el 
contacto con vosotros, así que si me pasáis la persona correspondiente, hablaré con ellos.
Referente a AEB, precisamente como sabemos que el tema de educación es un tema que en 
Badia, a raíz de en buena parte de lo que pasó el año pasado se dividió, este año es verdad 
que se está trabajando mucho centro por centro y el tema del Consejo municipal de Educación, 
como ya avancé en la comisión informativa, la  idea era convocarlo antes de fiesta mayor, 
precisamente  para  consensuar  con  los  centros  y  que  podamos  ir  todos  a  una,  nos  han 
recomendado, bueno, hemos llegado al acuerdo que les iría mejor hacerlo una vez que acaben 
las evaluaciones y por tanto se convocará el 27 de junio por la tarde. Es una información que 
llega hoy, por tanto por eso aún no os ha llegado, porque ha sido en función de las diferentes 
reuniones que hemos tenido desde el equipo de educación del ayuntamiento con los demás 
centros escolares. Y eso sería todo. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafa Moya, qui diu: “Gracias alcaldesa. Con 
referente a las cuestiones de Urbanismo, decirte que bueno, pasaremos mañana a mirar el 
pipican de Mediterráneo a ver en qué estado está y qué intervención necesita.
Con  respecto  a  la  pintura  de  los  pasos  de  cebra  es  pintura  que  está  homologada,  ya 
pasaremos la ficha técnica, porque tiene que ser una pintura especial, que sea antideslizante, 
que tenga visibilidad por la noche… pasaremos la ficha técnica y miraremos a ver si es que 
hay algún problema a la hora de la aplicación o hay que darle otra mano, a ver qué es lo que 
está pasando para que no se vea tan bien como se debería.
Y con respecto al paso de peatones enfrente de la petanca, es cierto que justo donde se sale y 
se entra de la petanca no hay, pero como bien has dicho no a muchos metros en la parte de 
arriba de la calle hay uno y abajo hay otro. Se puede plantear poner un paso de peatones? Si. 
Ahí tiene sentido sobre todo para el acceso a los vecinos de esa comunidad, porque para 
atravesar el bosque puedes bajar hacia abajo y pasar por abajo, pero si es para el acceso de 
todos los vecinos que vayan a esa zona, pues no tienen que dar tanta vuelta, porque según a 
qué otra zona de Badia vayas puedes ir por arriba o por abajo que hay paso de peatones.
Y ya está. Si. Cantábrico, final de obras. En principio tenían que estar acabadas ya. Se nos ha 
retrasado un poco más de la cuenta. Ayer,  con el  tema de la lluvia, perdimos una jornada 
entera de trabajo. Yo creo que esta semana, el viernes, ya estará acabado. Porque ya están 
poniendo el pannot, ya queda… bueno, ya queda el remate”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: “Gracias señora 
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alcaldesa.  Bien,  al  respecto  de la  mesa para  la  contratación socialmente responsable que 
preguntabais, nada, en los próximos días, en cuanto tengamos la confirmación de si  ya es 
efectivo  el  cambio  normativo  a  nivel  nacional  o  no,  intentaremos  convocar  la  mesa  para 
revisarlo  un  poco,  y  en  cualquier  caso,  para  empezar  a  revisar  estos  aspectos  de  la 
contratación
Y también en referencia al cuadro de inversiones estamos acabando de elaborar los diferentes 
proyectos e intentaremos pasároslo lo antes posible, en los próximos días. No me atrevo a 
decirte la fecha concreta, pero en los próximos días ya lo tendremos acabado para empezar a 
ponerlo en común e intentarlo aprobar lo antes posible. Gracias”.
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